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1 BEVEZETÉS 

Települések utcahálózatai a városok és falvak ütőerei és az emberek mindennapos 

helyváltoztatási igényeinek biztosítanak teret egyéb szerepeik mellett. Ebből a speciális 

helyzetből kiindulóan jelentős befolyással rendelkeznek az emberek közötti társadalmi és 

gazdasági kapcsolatok alakulására és egyben lenyomatai e kapcsolat erősségének és a 

környezethez való viszonyuknak. Az egymást követő történelmi korokhoz és földrajzi 

régiókhoz kapcsolódó lenyomatok igen eltérő utcahálózati és települési struktúrákat hoztak 

létre, melyek mind nemzetközi, mind pedig hazai viszonylatban az elmúlt évtizedekben számos 

vizsgálat tárgyát képezték [1], [2]. 

Ezeket a hálózatokat és a bennük lévő kapcsolatokat eltérő városmodellekkel igyekeztek 

leírni a kutatók a XX. század elejétől kezdve. Az elsődleges, klasszikusnak tekinthető 

városmodellek a Burgess-féle koncentrikus körök elmélete [3], Hurd féle [4], Hoyt-féle 

kapszulaelmélet szektormodell [5], illetve Ullman-Harris-féle többmagvas város modellje [6], 

amelyeket számos egyedi vizsgálati modell követett. 

A települési struktúrák és a településen belül megjelenő tevékenységek időbeli és térbeli 

változása egymástól eltérő sebességgel zajlik le és a folyamatok időbeli lefolyása alapján lassan 

és gyorsan változó tényezők azonosíthatók [7]. Nagyon lassan változó tényezők közé tartozik 

a településrész struktúrájának, kialakításának és területhasználatának változása. Lassan változó 

tényezők közé sorolandó a munkahelyek és a lakások mennyiségében és elhelyezkedésében 

bekövetkező változás. Gyorsan változó tényezők közé tartozik a településeken, 

településrészeken lakók és a munkát vállalók időbeli fluktuációja. Negyedik, a leggyorsabban 

változó tényező a közlekedés (személy és áruszállítás) minőségében és volumenében 

bekövetkezett módosulás. A települési jellemzők felsorolt időbeli változékonyságából 

következik, hogy a településrészek folytonosan változó képét, beépítését és szerepét az 

utcahálózat a legtöbb esetben utólag képes csak követni. Kivételt azok az esetek képeznek, 

amelyek során egy-egy tudatos várostervezési döntés hatására egy korszakban a városrészek 

előre meghatározott funkciónak épültek, vagy újultak meg (meglévő városrész teljes átépítése: 

Budapest, Tabán bontása az 1930-as években; környezeti katasztrófát követően város vagy 

városrész korszellemnek megfelelő újjáépítése: Szeged az 1879-es nagy árvizet követő 

újjáépítése, korábban mezőgazdasági művelés alatt álló terület beépítése: Lipótváros jelenlegi 

négyzetrács kialakítású utcahálózata jelentősen eltér a korábbi úthálózattól; illetve a korábbi 

iparterületek rekultivációja során a barnamezős beruházásként létre jövő új településrészek 

utcahálózata is jelentékenyen eltérhet a korábbi iparterületi úthálózattól). 
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A települési utcahálózat lassú változásából és a rajta megjelenő közlekedési forgalom 

nagyságának mind hosszútávú, mind pedig rövidtávú dinamikus változása szükségessé teszi, a 

települési utcahálózatok topológiájának megfelelősségi vizsgálatát a rajtuk megjelenő közúti 

forgalom lebonyolítása szempontjából. Ugyanis az utcahálózatokat felépítő elemek, a közúti 

csomópontok és utcaszakaszok kiépítettségén, ezáltal a közúti forgalom számára rendelkezésre 

álló szabad kapacitás mértékén könnyebb változtatni a csomópontok forgalmi rendjének és 

kialakításának modosításával, valamint az utcahálózaton sávszám- és parkolóbővítéssel, de 

ezekkel a módszerekkel csak addig lehet élni, ameddig a közlekedésfejlesztésre rendelkezésre 

álló terület el nem fogy. Ezekből következik, hogy a településrészek utcahálózatának 

kialakítása alapvetően befolyásolja a településeken megjelenő forgalmi igény alakulását és 

lefolyását. A település- és a közlekedésfejlesztésnek szorosan egymásra épülve szükséges 

megvalósulnia [8].  

A területi forgalomcsillapítást manapság egyre szélesebb körben alkalmazzák, ugyanis a 

lakó-pihenő övezetekben és a korlátozott sebességű övezetekben megengedett 20 km/h és 

30 km/h maximális sebesség mellett a közúti balesetek száma és a gépjárművek károsanyag 

kibocsátása alacsonyabb. [9]–[11]. 

Területi forgalomcsillapítással rendelkező számos eredetileg családi házas beépítéssel 

rendelkező kisvárosi és kertvárosi lakóövezet beépítése a jelenlegi építőipari konjunktúra 

következtében folyamatosan változik. Az épületállomány lecserélődik és egyre több társasház 

vagy iroda jelenik meg ezeken a területeken. A beépítés megváltozásával egyszerre a 

közlekedési igényben is változás következik be, amely kihatással van a települési utcahálózaton 

közlekedő és parkoló járművekre. A lakónépesség és a hivatásforgalom mértékében 

napjainkban gyorsan bekövetkező változásokra a lakóutak és települési utcahálózatok csak 

lassabban és kötött módon tudnak reagálni. A dolgozatban nem került elemzésre, de 

megemlítendő, hogy a növekvő utcai parkolási igény, mely a lakónépesség növekedésének 

velejárója, számos szűk, eredetileg kisebb forgalomra tervezett lakóút forgalmi kapacitását 

csökkenti a közlekedési felület szűkítésével. Megemlítendő, hogy a közterületi gépjárműtárolás 

az egyik legjelentősebb kihívás nagyvárosainkban, nem csak a közlekedők, 

gépjárműtulajdonosok, hanem a közlekedésszervezők számára is. A közlekedési és 

területhasználati rendszerek együttes értelmezését biztosítják a LUTI (Land Use and Transport 

Interaction) típusú modellek, amelyek nagy hatékonysággal képesek ötvözni a társadalmi-

gazdasági és a közlekedési igényeket [12].  

A közlekedési hálózatokon kialakuló torlódásoknak számos, a gazdaságra [13] , környezetre 

[14] és az emberi pszichére [15] gyakorolt negatív hatása ismert. A településrészek 

utcahálózatának összehasonlító elemzésével,  és az utcahálózatok forgalomlebonyolító 
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képességének vizsgálatával több kutatás is foglalkozott [16], [17], különösen azok 

sérülékenységével [18]–[20] és elérhetőségével [21]. A jelen kor egyik legnagyobb kihívása a 

közúti forgalom minőségének javítása, a közlekedés fenntarthatóvá tétele [22]. Erre megoldást 

kínál a településközpontokban a forgalmi korlátozások bevezetése [23], [24], a 

szemléletformálás, valamint a rendelkezésre álló közlekedési infrastruktúra optimálisabb 

kihasználása [25]. 

A településen belüli közlekedési módok használatát számos tényező befolyásolja [26], [27]. 

Megemlítendő az otthon és munkahely térbeli elhelyezkedése, közúthálózat kiépítettsége és 

forgalmi kapacitás mérséklésére alkalmazott forgalomcsillapítás típusa, a parkolással 

kapcsolatos kérdések (parkolásszabályozás és rendelkezésre álló parkolási felületek mértéke), 

a közösségi közlekedés kiépítettsége és hálózatba szervezettsége, a kerékpáros és gyalogos 

közlekedés bővítése az egyéni preferenciák figyelembevétele mellett. Ugyanakkor a 

települések utcahálózatának kialakítása önmagában nem befolyásolja a közlekedési 

módválasztást települési szinten [28]. Helyi utazás esetén az utca esztétikus képe, megfelelő 

kerékpár és gyalogos felülettel való ellátottsága csökkenti a motorizált közlekedés százalékos 

arányát [29], [30]. A közlekedési módok alakulásának e sokfajta szempontja a mindennapi 

közlekedésben komplex rendszert alkot, amelyeket a forgalmi szempontokat is tekintetbe véve 

több kutató is feldolgozta [31]–[38].  

A dolgozat felépítése az alábbi. A bevezető gondolatokat követően a kutatás során érintett 

területeket és alkalmazott metódusokat mutatom be a rendelkezésre álló tanulmányok, 

előadások és publikációk felhasználásával. Ezt követően az érintett két kutatási témakört külön 

fejezetben ismertetem. Ezeknek a fejezeteknek a felépítése: a kutatásban alkalmazott 

metodológia, és az eredmények bemutatása. A dolgozat végén összesítem a kutatás során 

megállapított új tudományos eredményeket. A doktori disszertációhoz szorosan kapcsolódó 

eredményeket a függelék tartalmazza. 
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2 IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

2.1 TELEPÜLÉSI UTCAHÁLÓZAT ELEMZÉSE 

A települések utcahálózata az emberi test érhálózatához hasonlítható, biztosítja az 

összeköttetést az egymástól távolabb fekvő és eltérő területhasználattal rendelkező 

településrészek között [39], [40]. A települések utcahálózatai, az ellátandó feladatok 

hasonlósága mellett, igen változatos topológiával rendelkeznek. Az utcahálózati struktúrák 

fejlődésére közvetlen és közvetett hatásként több tényező is hatott a történelem során. Az 

urbanizációs, történelmi, gazdasági, társadalmi folyamatok és az elérhető műszaki megoldások 

folyamatos változásai behatárolták a települések fejlődését. A domborzati, vízrajzi viszonyok 

és a vasút területelválasztó szerepe szintén jelentékeny hatást gyakoroltak a települések és ezzel 

együtt azok utcahálózatának fejlődésére. A települést felépítő utcák hálózati rendszere lehet 

sugaras-gyűrűs rendszerű, ágas rendszerű, párhuzamos utcás rendszerű, bordás rendszerű és 

lineáris térsávok hálózata [2]. A felsorolt kialakítási módok jellemzően lakófunkcióval és a 

településközpontokra jellemző vegyesfunkcióval rendelkező településrészeken figyelhetők 

meg. 

Négyzetrácsos kialakítás tekinthető az egyik legősibb és számtalan esetben alkalmazott 

települési utcahálózatnak. A tervezett településeken és településrészeken a XX. század első 

feléig előszeretettel alkalmazták. A XX. század kezdetétől új rendszerekkel kísérleteztek, mint 

a hierarchikus (fa) rendszerek, a zsákutcákkal és hurok utcákkal kombinált utcahálózati 

rendszerek [41], [42]. A gyűrűs-sugaras, illetve négyzetrács alapú utcahálózatok optimális 

kialakítása és azok hatása a városi közlekedésre régóta foglalkoztatja a szakembereket [43], 

[44]. 

A települések utcahálózatának vizsgálata több, egymástól eltérő módon lehetséges.  

Az utcahálózatok kialakítása, az utcaszakaszok és a közlekedési csomópontok egymás 

közötti kapcsolatrendszere leírásának három főbb, egymást kiegészítő módja lehetséges.  

A települési morfológia a településeket felépítő utcák, terek képének és környezetének 

kapcsolata objektív és szubjektív, mentális módszerek segítségével írható le. [2], [45]. 

Települések utcahálózata topológiájának vizsgálata az utcaszakaszok és csomópontok 

számossága és egymáshoz viszonyított aránya alapján kerülhet elemzésre. A hálózatot felépítő 

elemek közötti közvetlen kapcsolattal a vizsgálati módszer nem foglalkozik. [46] 

Az utcahálózatot felépítő utcaszakaszok és csomópontok közvetlen kapcsolatai gráfként 

írhatók le. Ezek a vizsgálatok eltérőek lehetnek a gráf hálózatot felépítő csomópontok és élek 

meghatározása alapján. [47], [48]. 
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A kutatás során vizsgált településrészek utcahálózata azok topológiájával került részletes 

elemzésre. 

2.1.1 TELEPÜLÉSI UTCAHÁLÓZAT TOPOLÓGIÁJA 

Az utcahálózatok topológiai vizsgálatában Marshall [1] által kidolgozott és összefoglalt 

utcahálózati elemzési módszertanok fontossága kiemelendő. Munkásságában bemutatja a 

településrészek és utcahálózatuk közötti kapcsolat elemezhetőségét történelmi időszakok 

függvényében. Marsall vizsgálati módszereit más kutatók is felhasználták, ötleteit tovább 

gondolták, például a csomópontsűrűség, az utcaszakaszsűrűség és a kapcsolati index 

tekintetében. [46], [49].  

A topológiai vizsgálatok során az utcahálózat kialakítását mért csomóponti és utcaszakasz 

jellemzők alapján kategorizáltam 

Vizsgálataim során az utcák forgalmi egyirányúsítását figyelembe vettem a közúti forgalom 

lefolyására gyakorolt jelentős hatása miatt. Így a kutató munkám során sikerült a 

szakirodalomban megjelent vizsgálatokat tovább fejlesztettem. 

 

2.1.2 TELEPÜLÉSI UTCAHÁLÓZAT KAPCSOLATA A KÖRNYEZETÉVEL 

A településeket felépítő utcahálózatok, mint önálló rendszerek, környezetükkel kialakult 

kapcsolatukat több esetben vizsgálták. Megemlítendő Maniadakis és társa [50], illetve 

McDonald [51] akik az utcahálózat és lakónépesség kapcsolatával foglalkoztak. Kapcsolatot 

találtak több, mint 100 görög város vizsgálata során a települési utcahálózat topológiai és 

geometriai kialakítása, valamint a települési népsűrűség között.  

Peponis és társai [52] kutatásában Atlanta (Georgia) város 25 városrészét vizsgálták az 

utcahálózati jellemzők a beépítés- és népességsűrűség alapján. Az utcahálózat sűrűsége és 

lakóházak sűrűsége között szoros összefüggést tártak fel, amely nem lakó funkcióval 

rendelkező településrészek esetén nem álltak fent. Az eredményt Pearson korrelációval 

ellenőrizték. A kutatás ugyanakkor felvetette, hogy az utcahálózat kialakítása és a 

területhasználat közötti kapcsolat nem egyértelműsíthető. 

Több tanulmányban is összehasonlították a lakóterületek eltérő felépítésű utcahálózatait, a 

hierarchikus, illetve négyzetrács szerkezetű utcahálózatokkal. Curtis és társai modellezték az 

üzemanyagfelhasználás becsült különbségét hierarchikus, a fa alakú utcahálózatok és a 

négyzetrácsos kialakítású utcahálózatok esetében. Azt találták, hogy a négyzetrácsos 

hálózatokon való közlekedés során majdnem 30%-kal kevesebb üzemanyag kerül 

felhasználásra, mint a másik esetben azonos beépítési sűrűség és területhasználat esetén [53]. 
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Hasonló vizsgálatot végzett Walter Klush az 1990-es évek elején és megállapította, hogy 

négyzetrács alakú utcahálózat esetében 57%-kal kisebb a járművek által megtett távolság 

értékét, mint más hierarchikus kialakítás esetében [54]. 

A közlekedésbiztonság és utcahálózatok kialakítása közötti kapcsolatot vizsgálta Mortensen 

és társa [55]. A négyzetrácsos és hierarchikus felépítéssel rendelkező utcahálózat esetén, 

mutatja be az 1950-es és 1990-es évek jellemző utcahálózati kialakításait. A vizsgálat 

megállapította, hogy habár mindkét utcahálózat-struktúra mellett a csomópontsűrűség közel 

azonos, addig a négyzethálós kialakítás esetében az utcaszakasz-sűrűség jelentősen magasabb 

értéket vesz fel. Megállapították továbbá, hogy a járművek által kifejthető sebesség nagysága 

és a közlekedésbiztonság között szoros kapcsolat van a személygépjárművek és közösségi 

közlekedés forgalmát tekintve egyaránt. 

A települési utcahálózatokat gyalogos és kerékpáros közlekedés szempontjából vizsgálta 

Marshall és Garrick [56]. A kutatás során figyelembe vették az utcahálózatok karakterisztikáján 

túlmenően a vizsgált területeken közlekedő járműszámot, a közlekedési aktivitást, a 

jövedelemszintet és az utcahálózathoz való hozzáférhetőséget. Az eredmények alapján adódott, 

hogy a legfontosabb utcahálózati jellemzők, szoros összefüggésben vannak a közlekedési mód 

választással, azaz közvetlenül kihatnak az autó- kerékpár- és közösségi közlekedés használatára 

a gyalogos közlekedés tekintetbe vétele mellett. Az utcahálózat-sűrűség és csomópontsűrűség 

magasabb értéke a gyalogos és kerékpáros közlekedésre növekvő hatással van. Az utcahálózati 

kapcsolat, azaz az utcaszakaszok és közúti csomópontok arányának növelése csökkenti az 

autóhasználatot. A csomópontsűrűség magas értéke ugyanakkor növeli a konfliktuspontok 

számát. 

A település szerkezete és a közlekedés kapcsolata vizsgálatával több hazai kutatás is 

foglalkozott. Ezek a tanulmányok megállapítják, hogy a közlekedéstervezést nem akkor kell 

kezdeni, amikor a területfelhasználás, a beépítés tervezése lezárult. A beépítés és a közlekedés 

közötti kölcsönhatásnak a tervezés során kell érvényesülnie, kölcsönösen gyümölcsöző 

hatásokkal [8]. A lakóhelyek és munkahelyek megfelelő tervezésével lehetőség nyílik arra, 

hogy a településeken belül megjelenő közlekedés kisebb mértékű legyen. Érdemes törekedni 

arra, hogy a lakóterületek és mindennapi tevékenységek ne különüljenek el teljesen egymástól, 

valamint a közforgalmú közlekedés és egyéni közlekedés közötti munkamegosztás 

városszerkezetekhez illeszkedve kerüljön kialakításra [57], [58]. Fontos, hogy az emberléptékű 

lakóterületeken csak a területekhez köthető forgalom jelenjen meg a rendelkezésre álló 

közlekedési eszközök optimális felhasználásával. Ezáltal elérhető, hogy a közlekedéstervezés 

és várostervezés egymást segítve biztosítsák a városi lét optimumát a lakosok számára. A 
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forgalom minősége a helyváltoztatások számának csökkenésével javítható, ennek érdekében 

előnyös a többfunkciójú központok létrehozása [59]. 

A városi forgalom minőségének vizsgálata lehetőséget biztosít az emberléptékű közlekedés 

bevezethetőségének megállapítására [60], [61]. A csökkentett sebességű övezetekben a 

forgalombiztonság növekedése, és a környezeti terhelés, zajszennyezés és 

üzemanyagfelhasználás csökkenése mutatja a csökkentett sebességű útszakaszok előnyeit [9], 

[62], [63]. 

A lakótelepek utcahálózatának kialakítása és az egyéni közlekedés kapcsolata különösen 

fontos. Amennyiben nem biztosítható a közforgalmú közlekedéssel való ellátottság már az 

építés megkezdését követően, úgy az egyéni és közforgalmú közlekedés közötti optimális 

állapot csak nehezen, utólagosan jelentős anyagi ráfordítással biztosítható. Ezért fontos, hogy 

az utcahálózatok tervezése során minden közlekedési szempontot figyelembe vegyenek [64], 

[65].   
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2.2 A KUTATÁS FORGALMI VIZSGÁLATAINAK ELMÉLETI HÁTTERE 

A kutatásom során utcahálózatok forgalmi teljesítőképességének vizsgálatával 

foglalkoztam. Munkám részletes bemutatása előtt az elvégzett forgalmi vizsgálatok elméleti 

hátterét vázolom röviden a kutatási témához csatlakozó szakirodalom áttekintésével. Az 

utcahálózatok kialakításának a forgalom lefolyásra gyakorolt hatását több forgalomminőséget 

jellemző paraméterrel, mikroszkopikus és makroszkopikus forgalmi modellezési környezetben 

vizsgáltam meg. 

A forgalmi modellek felépítésük, vizsgálati tartományuk alapján csoportosíthatók.  

A mikroszkopikus szintű forgalmi modellek a járműkövetési modellek felhasználásával írják 

le a közlekedés lefolyását a jármű fizikai menettulajdonságai (gyorsítási és lassítási képesség), 

a járművezető szokásai (reakcióidő, alkalmazkodás a közlekedésben részt vevő többi járműhöz) 

és az útkörülmények (sávszélesség, útpálya geometriája és a forgalomirányítás) alapján. 

Esetükben a közúti csomópontok, vagy utcaszakaszok forgalmi vizsgálata közvetlenül, 

részletekbe menően elvégezhető. 

A makroszkopikus szintű forgalmi modellekben a közlekedési hálózaton megjelenő 

forgalom lefolyása járműfolyamként kerül leírásra, amelynek alapja a sebesség, a 

forgalomsűrűség és forgalomnagyság közös összefüggését meghatározó fundamentális 

diagramok. Településrészek, települések és országos közlekedési hálózatok forgalmi 

vizsgálatában kerülnek alkalmazásra. 

E két csoport között helyezkednek el az ún. mezoszkopikus modellek, amelyek a két modell 

tulajdonságait igyekeznek egyesíteni, a mikro- és makroszkopikus léptékű környezet közötti 

átmenet biztosítása érdekében [34]. 

 

2.2.1 MIKROSZKOPIKUS FORGALMI MODELLEK 

A közlekedési változók mikroszkopikus szintű leírásai közül elsősorban említendő R. 

Wiedemann pszichofizikai járműkövetési modelljei, melyek a zavartalan, Wiedemann-99 [66] 

és a zavart, Wiedemann-74 [67] forgalmi állapotokat írják le. Az előbbi járműkövetési modell 

külterületi utakon, míg az utóbbi a belterületi utakon kialakuló forgalmi jellemzők leírására 

alkalmas. A kutatás során a közlekedési hálózat forgalmi teljesítőképességének mikroszkopikus 

szintű vizsgálatakor Wiedemann-74 járműkövetési modellt használtam fel a PTV közlekedési 

szoftverfejlesztő cég VISSIM 7 programja segítségével. 
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2.2.2 MAKROSZKOPIKUS SZINTŰ FORGALMI MODELLEZÉS 

A közlekedési modellezés a közlekedési hálózatokon megjelenő forgalom lefolyásával 

foglalkozik, makroszkopikus szintű közlekedési modellek felhasználatával [68]. A 

makroszkopikus szintű közlekedési modellek több részből épülnek fel. Az igénymodellek 

részletesen megadják a közlekedési igényeket, a hálózati modellek a közúti hálózat felépítését 

tartalmazzák és az összetett modellezési eljárások biztosítják a helyváltoztatási igény komplex, 

a valóságban lezajlódó folyamatainak minél pontosabb leírását. A klasszikus modellezési 

eljárás 4 lépésből tevődik össze (i) utazáskeletkezés; (ii) utazásszétosztás; (iii) módválasztás, 

utazásmegosztás, (iv) forgalmi ráterhelés, útvonalválasztás. Ezt a fajta modellezési eljárást 

nevezzük 4 lépcsős modellezési eljárásnak vagy Klasszikus modellezési eljárásnak. A felsorolt 

lépések a modellezési eljárás során kényszerből kerültek szétválasztásra a közlekedési 

hálózatokon megjelenő forgalom pontosabb vizsgálata érdekében. A valóságban legtöbb 

közlekedő az utolsó három lépéshez tartozó közlekedési döntést egyszerre hozza meg.  

 

2.2.3 FUNDAMENTÁLIS ÖSSZEFÜGGÉSEK, DIAGRAMOK 

A makroszkopikus forgalmi modellek a közlekedő járműveket összegezve, 

járműfolyamként értelmezik. Ezek a járműfolyamok a sebesség (v), forgalomnagyság (q) és 

forgalomsűrűség (k) felhasználásával írhatók le. E három forgalmi jellemző közötti 

összefüggést leíró függvényeket nevezzük fundamentális diagramoknak. 

 

q k ∙ v (2-1) 
 

A forgalmi mérőszámok közötti összefüggések és a forgalom leírása összetett, helyszíni 

vizsgálatokkal került megállapításra. Az első vizsgálatok Greenshields [69] nevéhez fűződnek, 

aki zavartalan pályaszakaszokon vizsgálta a forgalom sűrűségének és a forgalom nagyságának 

hatását a járművek sebességére. Az eredmények alapján lineáris kapcsolatot feltételezett a 

sebesség és a forgalomsűrűség között, melyet a Greenshields modell ír le. Az 1950-es ’60-as 

években további forgalmi vizsgálatok során először logaritmikus összefüggést állapított meg 

Greenberg [70] a sebesség-forgalomsűrűség között. Newell [71] ezt az összefüggést 

exponenciális modellel írta le. A fundamentális diagramok, mint a közlekedést jellemző 

legfontosabb összefüggések Doganzo munkásságának köszönhetően hidrodinamikus alapokra 

támaszkodtak [72], ezáltal a települési környezethez kapcsolódó makroszkopikus 

fundamentális diagramokra való hatásuk is megjelent [73]. Másik módszertan, amikor 
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mikroszkopikus forgalmi modellek felhasználásával kerül megállapításra a közúti 

csomópontok, útszűkületek makroszkopikus fundamentális diagramokra való hatása [74]. 

 

2.2.4 ELLENÁLLÁSFÜGGVÉNYEK, VDF 

A fundamentális diagramok közvetlenül a makroszkopikus modellezési eljárás során nem 

alkalmazhatók. A valós forgalmi körülményekből képzett fundamentális diagramok alapján 

megfigyelhető jelenség, hogy a forgalom növekedésével a kapacitáshatár elérését követően 

csökkenő mértékű forgalom mellett csökken az utazási sebesség. Amennyiben az utazási 

sebesség helyett annak inverz értékét vesszük figyelembe [75] úgy az ellenállás függvények 

alapját kapjuk meg, az utazási időveszteség-forgalomnagyság diagramban. Azonban ez a 

függvény (valós görbe) hátrahajlott része miatt matematikai értelemben nem tekinthető 

függvénynek, mert a függvény értelmezési tartományához több (kettő) érték tartozik. 

Matematikai kezelhetőségért és a számítógéppel végzett forgalmi vizsgálatok 

alkalmazhatósága érdekében a görbe hátrahajlott része a kapacitáshatárt meghaladó elméleti 

görbék segítségével kerül leképezésre (modellezett görbék), lásd 1. ábra. 

 

 

1. ábra: Ellenállásfüggvény 

 

A kapacitáshatárnál alacsonyabb forgalmi terhelés esetén a forgalom telítetlen, azt követően 

pedig túltelített lesz, amelyek a modellezett görbékkel kerülnek leképezésre. A telített forgalmi 

állapotot a függvény hátra hajlott része jeleníti meg (valós görbe), amelyet a számítógépes 

vizsgálatok során nem lehet figyelembe venni [76]. Ez a vizsgálati körülmény jelentős hatással 

volt a kutatás során elemzett forgalomminőségi jellemzők alakulására.  

A kapacitáshatár az a legnagyobb fenntartható óránkénti forgalomnagyság, amelynél a 

személyek vagy járművek várhatóan egy adott szakaszon, egy adott sávban, vagy az út egy 
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egyenletes szakaszán keresztül haladhatnak, egy adott időszak alatt, az érvényes közúti, 

környezeti, forgalmi és ellenőrzési körülmények között. Telítetlen forgalomnagyság az a 

forgalomnagyság, ahol a behaladó ágon érkező forgalom nagysága kisebb, mint a csomópont 

vagy útszakasz kapacitása. Erős fékezést követen nem jelentkezik torlódás, és forgalom 

lefolyását a kihaladó ág forgalma nem zavarja meg. Túltelített forgalomnagyság az a 

forgalomnagyság, ahol a behaladó ágon érkező forgalom eléri a csomópont vagy az út-szakasz 

kapacitását, erős fékezést követően torlódás jelentkezik, vagy forgalom lefolyását a kihaladó 

ág forgalma befolyásolja [77]. 

Az ellenállásfüggvények célja, a torlódás hatásának előállítása a makroszkopikus forgalmi 

modellekben. [78]. Ennek köszönhetően az ellenállásfüggvények abszcisszája gyakran nem a 

forgalomnagyság, hanem kapacitáskihasználtság, azaz a függvény a rendelkezésre álló közúti 

kapacitás és a közúti hálózaton megjelent forgalom arányát írja le. 

Az ellenállásfüggvények jellemzője, hogy könnyen integrálható és deriválható formulával 

rendelkeznek, amely tulajdonságot a ráterhelési algoritmusok fel is használnak [79]. Az 

ellenállásfüggvények mindezek mellett alkalmasak csomóponti áthaladási időveszteségek 

vizsgálatára is [80]. 

 

2.2.5 BPR, MINT ALKALMAZOTT ELLENÁLLÁSFÜGGVÉNY 

A leggyakrabban alkalmazott ellenállásfüggvény az ún. BPR függvény, ami az amerikai 

Bureau of Public Roads által meghatározott függvény [81]. Ezt az ellenállás függvényt széles 

körben használják a közlekedéstervezés területén. A BPR mellett további 

ellenállásfüggvényeket azonosítottak az eltérő forgalmi és környezeti körülmények leírása 

érdekében [82]–[86]. 

 

2.2.6 HCM E SZINT, KAPCSOLATA A BPR-REL. 

A szolgáltatási szintet (Level of Service, röv. LOS) az amerikai Highway Capacity Manual 

(röv. HCM) definiálja [77] és megadja az adott közlekedési felületen (motorizált közlekedés 

esetén útpályaszakasz, vagy közúti csomópont) a szükséges áthaladási idő értékének és a 

közlekedő által érzékelt szolgáltatás minőségének kapcsolatát. Az áthaladási idő mértéke 

szorosan összefügg a forgalomsűrűséggel.  

A HCM részletesen tartalmazza a különböző kialakítású és funkciójú pályaszakaszok és 

csomópontok sebesség-forgalomnagyság diagramjait, amelyeken egyúttal feltüntetésre 

kerülnek a szolgáltatási szintek, így közvetett módon a forgalomsűrűség is megjelenik. Ezekben 
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a diagramokban közös, hogy a forgalom lefolyása és a szolgáltatási szint kapcsolata az E 

szolgáltatási szintig (LOS E) egyértelműen definiálható. Ez az érték, mint kapacitáshatár 

jelentkezik. Az ezt meghaladó nagyságú és sűrűségű F szolgáltatási szinttel rendelkező 

forgalom már telített (vagy túltelített) lesz ott, ahol a forgalom lefolyása bizonytalan.  

A körforgalmak esetében az E szolgáltatási szint határa a csomóponti áthaladási 

időveszteség meghaladja a 35 másodpercet. Amennyiben az áthaladási időveszteség eléri ezt a 

szintet, vagy az ehhez a szolgáltatási szinthez tartozó kapacitás 85%-os értékét, úgy a 

csomópontban és környezetében jelentős torlódások alakulnak ki. Az áthaladási időveszteség 

(control delay) exponenciálisan növekszik, a növekmény a forgalomban jelentős kihatással van 

az áthaladási időveszteségre. Ezekben az esetekben a csomóponti ágakon kialakuló torlódás 

nem csak az adott csomópont áthaladási időveszteségét növeli, hanem a megelőző 

csomópontok szolgáltatási szintjét is képes befolyásolni, mivel a megelőző csomópontokban a 

forgalom visszatorlódik. [87], [88]. 

 

2.2.7 UTCAHÁLÓZATOK FORGALMI VIZSGÁLATA SORÁN KAPOTT KORÁBBI 

EREDMÉNYEK 

Utcahálózatok forgalmi teljesítőképességének vizsgálatával több korábbi kutatás is foglalkozott 

[89], [90]. A torlódás és az utazási idő vizsgálata mellett [91]–[94], az utcahálózatok 

kialakításának és vizsgálatának sokszínűsége miatt ezek a vizsgálatok mind az elemzett 

utcahálózati modellek elrendezésében, mind pedig a kutatási módszertanban, illetve vizsgált 

forgalmi jellemzőkben eltérnek egymástól.  

Williams és társai [95] elméleti négyzetrács alakú utcahálózatok hálózati szintű forgalmi 

teljesítményét vizsgálták az átlagos sebesség, forgalomsűrűség, forgalomnagyság, torlódásban 

mozgás nélkül töltött idő és teljes utazási idő alapján. A vizsgálat utcahálózat modellje 5x5-ös 

utcahálózatot reprezentáló négyzetrácsból állt és összesen 12 forgalomkeltő pontot 

tartalmazott. A kutatás eredményeként megállapították, hogy a csomópontok közötti 

utcaszakaszok hosszának növekedésével az átlagos utazási sebesség is nő, ugyanakkor a 

kialakítások közötti különbség 25 jármű/sáv-km forgalomsűrűség elérését követően az utazási 

sebességben kialakult különbség megszűnt. A közlekedési sávok számának növelésével 

kedvezőbb forgalmi viszonyok alakultak ki a nagyobb mozgási szabadság következtében 

(járműelőzés, csomóponti balra kanyarodás). A kutatás során megvizsgáltak három különböző 

jelzőlámpa hangolást (szimultán működés, folyamatos váltás és véletlenszerű váltás). Az 

eredményekre kisebb mértékben voltak hatással az eltérő jelzőlámpa-hangolások, mint az 

úthálózat kialakításában jelentkező különbségek. A vizsgálatban minden közúti csomópont 
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azonos kialakítású volt és a csomóponti ágak sávszáma megegyezett a csatlakozó 

utcaszakaszok sávszámával. 

Valós utcahálózatokon megjelenő forgalom jellemzőivel foglalkoztak Olszewski és társai 

[96]. Vizsgálataik során Szingapúr üzleti negyedében megjelenő közúti forgalom lefolyását 

elemezték úszókocsis vizsgálattal, a sebesség-forgalomnagyság közötti összefüggések alapján. 

Az eredmények kiértékelése során megállapították, hogy az átlagos napi utazási sebesség 20,1-

25,5 km/h között alakult, valamint az átlagos utazási idő-forgalomsűrűség, illetve az átlagos 

utazási sebesség-súlyozott átlagos forgalomnagyság közötti kapcsolat nemlineáris 

összefüggéseket mutat. A vizsgált területen az átlagsebesség és a területre behaladó járművek 

száma között lineáris kapcsolat állt fenn. A kutatás eredménye alapján olyan egyedi 

utcahálózati modellt konstruáltak, amely képes a központi üzleti negyedbe behaladó járműszám 

alapján megbecsülni az átlagos sebesség értékét Szingapúr belvárosában. 

May és társai [75] 2000-ben publikálták kutatásukat, amelyben az utcahálózatokon 

megjelenő forgalom lefolyását közgazdaságtudományi alapokon definiálták. A kutatás ötlete 

onnan származott, hogy egy adott, fix idő alatt egy közlekedési hálózaton megjelenő forgalmi 

igény különbözhet a hálózat elméleti forgalmi teljesítőképességétől. A közlekedési hálózat 

tényleges kapacitása alapján hálózati teljesítménygörbe határozható meg. A vizsgálatokat 

elméleti négyzethálós és gyűrűs-sugaras utcahálózatokon végezték el mikroszkopikus forgalmi 

szimulációval. A kutatás során kétféle vizsgálati módszert alkalmaztak, az időszelet 

megközelítést (time-slice approach) és követéses megközelítést (tracking approach). A kutatás 

bemutatja a közlekedési hálózatok számítógéppel történő elemzési lehetőségeit a forgalmi 

kereslet és a közlekedési infrastruktúra kínálata alapján a torlódások figyelembe vétele mellett. 

Liu és társai a közlekedési hálózatokat vizsgálták 2011-ben publikált tanulmányukban, 

amelyben May korábbi kutatásait tovább gondolták és azokba bevonták a valós utcahálózatok 

vizsgálatát is [97]. Elemezték a vizsgálati területre behaladó, területről kihaladó, területen 

áthaladó és a területet el nem hagyó járművek közlekedéslefolyásra gyakorolt hatását. A 

vizsgálatok eredményei korreláltak a helyszíni mérésekből származó eredményekkel a 

sebesség-forgalomeloszlásra való hatást illetően. A kutatás során megfigyelték a túltelített 

forgalmi állapotot, a torlódásos állapotot és az ezekhez tartozó sebesség eloszlást pszeudo 

sebességként definiálták.  

Akčelik részletesen foglalkozott a HCM tovább fejlesztésével. Dolgozatai közül külön 

megemlítendő a 2003-ban publikált tanulmánya [76], amelyben a zavart forgalmi állapot 

vizsgálata mellett, a HCM 2000-ben ismertetett sebesség-forgalomnagyság összefüggéseket a 

túltelített forgalmi állapotra terjesztette ki. A túltelített forgalmi állapotban meghatározta a 
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pályaszakaszokon való áthaladási időveszteséget, valamint az aktuális áramlási időszak alatt a 

pályaszakaszra érkező járművek átlagos késését is.  

A települési utcahálózatokon megjelenő forgalom hatására kialakuló torlódással és 

útvonalválasztás összefüggéseivel foglalkoztak Angius és társai 2012-ben kiadott 

publikációjukban [98]. Három különböző kialakítású négyzetrács utcahálózathoz (11x11; 

21x21; 31x31) tartozó optimális útvonalválasztás vizsgálatát végezték el eltérő 

útvonalválasztási stratégiák alapján (legrövidebb útvonal (SP), egyenletes terhelés (LB), vegyes 

stratégia (SP+LB)). Az elemzés során a vizsgált úthálózatba be- és kihaladó forgalom arányát, 

valamint a hálózaton kialakuló utazási időveszteséget tanulmányozták, valamint többféle 

csomóponti forgalomirányítást is elemeztek. Az eredmények kiértékelése során 

megállapították, hogy az utcahálózat kialakítástól függetlenül a sebesség és a forgalomnagyság 

közötti különbségek hasonlóan alakulnak az azonos csomóponttípusok esetén. 

A települési utcahálózaton kialakuló zavart forgalmi viszonyok vizsgálatával foglalkoztak 

Sharma és társai [99]. Munkájukban három egymáshoz közel fekvő közúti csomópont 

egymásra és a forgalomra gyakorolt hatását elemezték. A vizsgált hálózaton megjelenő 

forgalom összetétele heterogén, a forgalom lefolyása zavart és a hálózaton megjelenő forgalom 

nagysága a hálózat kapacitását meghaladó túltelített forgalmi állapotú volt. A vizsgálatokhoz 

forgalmi mikroszimulációs szoftvert használtak. Sebesség-forgalomnagyság, időveszteség-

forgalomnagyság, maximális sorhossz-forgalomnagyság összefüggéseket negyedfokú 

polinom-, az átlagos sorhossz-forgalomnagyságot harmadfokú polinom-, míg torlódás-

kapacitáskihasználtságot másodfokú polinom alakú függvénnyel írták le. 

Wong és társai 2016-os tanulmányukban részletesen megvizsgálták Hong Kong 70 db 1 km2 

nagyságú városrészeknek utcahálózatát topológiai és forgalomlefolyási szempontból [100]. A 

kutatás célja olyan makroszkopikus BPR (MBPR) függvények meghatározása volt, amelyek 

torlódásérzékeny paramétereik révén az egységnyi utcahosszra eső átlagos csomópontszám és 

utcasűrűség, valamint a szabad áramlási sebesség és annak inverzeként a szabad áramlási 

utazási idő közötti kapcsolatot pontosan le tudják írni. A vizsgálat során a Hong Kong-i taxik 

GPS adatait használták fel. A csomópontsűrűséget és utcaszakasz-sűrűséget többféle módon is 

meghatározták. Az eredmények kiértékelésekor megállapították, hogy az utcahálózat teljes 

vizsgálati területre vonatkoztatott 15%-os sűrűségértékét meghaladó esetben a torlódás 

érzékelése a közlekedők számára nem növekszik tovább, avagy az utcahálózat további 

sűrítésével a hálózaton kialakuló torlódás mértéke nem változik. Ez annak köszönhető, hogy új 

útvonalak keresése során érintett újabb csomópontok és útszakaszok érintése körülbelül 

annyival növeli meg az utazási időt, mint amennyivel újabb pályaszakaszok bevonása nélkül 

adódna.   
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3 TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK TOPOLÓGIAI 

ELEMZÉSE 

Munkám első lépéseként összehasonlítottam több, eltérő beépítéssel rendelkező 

településrész utcahálózatát előre definiált topológiai mérőszámok alapján. A vizsgálat arra 

irányult az eltérő beépítéssel rendelkező településrészeket felépítő utcahálózatok 

különbözőségének kimutatására irányultak. A vizsgálatban budapesti kerületrészeket vettem 

alapul, összesen 4 eltérő beépítési mód vizsgálata mellett. Az elemzett területek utcahálózatát 

6 topológiai jellemző felhasználásával vizsgáltam. A vizsgálat során figyelembe vett változók 

alapján kimutattam, hogy az eltérő beépítéssel rendelkező településrészek utcahálózatai 

egymástól különböznek.  

A kutatásban alkalmazott módszertant először használtam hazánkban, és az eredmények 

további forgalmi vizsgálatok során is felhasználhatóak, a forgalomminőségi jellemzők és 

baleseti adatok vizsgálatával a településrészek felépítése és a rajtuk megjelenő közúti forgalom 

összetetten elemezhetők. A kutatásom második része, ahol utcahálózatok forgalmi 

teljesítőképességével foglalkoztam, támaszkodik az itt elért eredményekre. 

3.1 LAKÓ FUNKCIÓ ÉS BEÉPÍTÉSI MÓD KAPCSOLATA 

Lakó funkcióval, illetve a településközpontokra jellemző vegyes területhasználattal 

rendelkező településrészek többféle beépítési móddal rendelkezhetnek a településen belül 

elfoglalt helyzettől és a területhasználat intenzitásától függően. Budapesten, mint kutatási 

területen, ez lehet zártsorú beépítési mód [101], tömbszerű beépítési mód [102] és szabadon 

álló beépítési mód [103] is. Ez utóbbi esetben az eltérő domborzati adottsággal rendelkező 

területeket külön vizsgáltam, mint síkvidéki vagy dombvidéki fekvésű területeket. Budapesten 

belül előforduló beépítési módokat a Budapest 2030 városfejlesztési koncepciója [104], 

valamint Budapest területhasználatát és a beépítés jellemzőit bemutató dokumentum [105] 

tartalmazza. A kutatás során elemzett beépítési módok az Országos Településrendezési és 

Építési Követelményekben, (továbbiakban OTÉK) [106] leírtaktól eltérő fogalmakkal kerültek 

definiálásra, mint szabadonálló, oldalhatáron álló, ikres és zártsorú beépítési módok. 

Az beépítési módokhoz tartozó utcahálózatok topológiája összefüggésben van a vizsgált 

kerületrészek történelmi hátterével. 

A zártsorú beépítési mód megléte és a településrészek területhasználatának intenzitása 

közötti kapcsolat történelemi korszakoktól és helyszínektől függetlenül megfigyelhető [107]. 

Szoros összefüggésben van a települések központi helyein rendelkezésre álló terület intenzív 
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területhasználatának igényével. Ez Budapest középkori eredetű városmagjaiban és a 

XIX. század második felétől a XX. század első feléig lezajlott intenzív urbanizációs 

folyamatban érintett területeken jelentkezik.  

Telepszerű beépítési mód Magyarországon a XX. század második felében terjedt el 

számottevően, a magyarországi lakhatási probléma egyik megoldásaként. Az 1950-es évektől 

kezdve az 1990-as évekig a házgyári lakásépítés, a magyarországi települési struktúrában 

újszerű beépítési módként jelentkezett. Ezekre a településrészekre az intenzív területhasználat 

és magas lakos- és lakássűrűség jellemző. A területek beépítése, épületek elhelyezésének 

módjai (pl.: lineáris, bokros, sávos, utcás) a legtöbb lakónegyed esetében egyedileg került 

megtervezésre, és az épületek elhelyezkedése egyben definiálta a területet feltáró utcahálózat 

kialakítását is [108]. 

Az urbanizációs folyamatok során a települések lélekszámának növekedésével jelentős 

méretű kertvárosok alakultak ki a településközpontok körül, amelyek szabadon álló beépítési 

móddal rendelkeznek és Budapest elővárosi zónájában is megtalálhatóak [104]. A kertvárosok 

utcahálózatának kialakítására az 1950-es évekig főként négyzetrácsos utcahálózati kialakítás 

volt jellemző. A XX. század második felében hurok és zsákutcákból álló rendszerek terjedtek 

el [41]. A négyzetrácsos utcahálózat kialakításának előnye, hogy a közlekedők számára 

könnyen áttekinthető, baleseti adatok alapján biztonságosabb és alacsonyabb károsanyag 

kibocsátás jelentkezik a közlekedés során, mint más kialakítás esetében [109]. 

Dombvidéki fekvésű településrészek utcahálózatának kialakulásában a domborzati 

viszonyok meghatározó szerepet játszanak. Az utcahálózat alapját, a területet eredetileg feltáró 

kereskedelmi vagy mezőgazdasági utak adták. Budapesten, a filoxéria járványt követően a 

korábban szőlőművelés alatt álló budai dombvidéki területek beépítése során a már meglévő 

mezőgazdasági utak jelentették az utcahálózat fejlődésének alapjait. Ezeken a területeken az 

ingatlanokat szabadon álló beépítési mód jellemzi. 

A beépítési módokhoz tartozó utcahálózatok kialakulásakor, egymástól eltérő utcahálózati 

topológiával rendelkező településrészek alakultak ki Budapest területén. A kutatásaim során 

arra kerestem a választ, hogy az utcák egyirányúsítása milyen módosulásokat eredményez a 

különböző beépítési móddal rendelkező településrészek utcahálózatának felépítésében. A 

felsorolt beépítési módokat az 2. ábra tartalmazza. Az ábrán bemutatásra kerülő 

műholdfelvételek azonos léptékben ábrázolják az eltérő beépítési módokat. Az ábrán 

megfigyelhető a területhasználat eltérő intenzitása és a területeket feltáró utcahálózat eltérő 

felépítése is. 
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2. ábra: Vizsgálat során összehasonlításra került beépítési módok felülnézetben, (1) telepszerű beépítés, (2) zártsorú 
beépítés, (3) szabadonálló beépítés-síkvidéken, (4) szabadonálló beépítés-dombvidéken 

 

3.1.1 TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK ELEMZÉSE 

A kutatás során egymástól eltérő beépítési móddal rendelkező területeket (zártsorú, 

telepszerű és szabadonálló beépítési mód) vizsgáltam budapesti városrészekben. A domborzat 

eredményekre gyakorolt hatása megítélése céljából a szabadonálló beépítési módot síkvidéki 

és dombvidéki esetre is külön vizsgáltam, így összesen 4 eltérő beépítési móddal rendelkező 

területrész elemzésével foglalkoztam. Az elemzés során a Központi Statisztikai Hivatal 

Helységnévtárában, továbbiakban KSH Helységnévtár [110] szereplő budapesti kerületrészeket 

és a Budapest 2030 [104] városfejlesztési koncepcióban fellelhető homogén beépítési móddal 

rendelkező kerületrészeket együttesen vettem figyelembe. A vizsgálat eredményessége miatt 

homogén beépítési móddal rendelkező kerületrészeket vizsgáltam. Budapest beépítési módjait 

és a vizsgálat során kiválasztott kerületrészeket az 3. ábra tartalmazza. 
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3. ábra: Balra: Budapest házállományának beépítési mód szerinti eloszlása, részlet Budapest 2030 – hosszútávú 
városfejlesztési koncepcióból narancs: zártsorú beépítési mód, kék: telepszerű beépítési mód, zöld: szabadonálló beépítési 

mód, , jobbra: a beépítésekhez tartozó utcahálózatok vizsgálatára kiválasztott kerületrészek elhelyezkedése 

 

Vizsgálataim spektruma beépítési módonként az alábbi. Tömbszerű beépítés (lakótelepek 

vizsgálata), 11 vizsgált eset; zártsorú beépítés (belvárosi területek vizsgálata), 13 vizsgált eset; 

szabadonálló beépítés síkvidéken (kertvárosi vagy kisvárosi beépítési környezet vizsgálata), 13 

vizsgált eset; szabadonálló beépítés dombvidéken (kertvárosi vagy kisvárosi beépítési 

környezet vizsgálata), 11 vizsgált eset. Összesen Budapest 48 kerületrésze képezte a vizsgálat 

tárgyát. Az egyes beépítési módok jellemző felülnézeti képét az 1. ábra tartalmazza.  

A kutatás során megvizsgált, eltérő beépítési módhoz tartozó 48 kerületrészt összefoglalóan 

az 1. táblázat tartalmazza. 

 

1. táblázat: Kutatás során megvizsgált budapesti kerületrészek 

Sorszám Telepszerű beépítés Zártsorú beépítés 
Szabadonálló –  

síkvidéki beépítés 
Szabadonálló –  

dombvidéki beépítés 

1 Békásmegyer (III.) Belső-Ferencváros (IX.) Árpádföld (XVI.) Istenhegy (XII.) 

2 Csepel-Belváros (XXI.) Belváros (V.) Bókaytelep (XVIII.) Kissvábhegy (XII.) 

3 
Csepel-Királymajor 

(XXI.) 
Corvin negyed (VIII.) Csepel-Kertváros (XXI.) Máriaremete (II.) 

4 Gazdagrét (XI.) Csarnok negyed (VIII.) 
Csepel-Királyerdő 

(XXI.) 
Mártonhegy (XII.) 

5 
Havanna-lakótelep 

(XVIII.) 
Erzsébetváros (VII.) Ganztelep (XVIII.) Orbánhegy (XII.) 

6 
József Attila-lakótelep 

(IX.) 
Lipótváros (V.) Kossuthfalva (XX.) Remetekertváros (II.) 
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7 Kaszásdűlő (III.) Losonci negyed (VIII.) Lónyaytelep (XVIII.) Rózsadomb (II.) 

8 Rákosfalva (XIV.) Magdolna negyed (VIII.) Pestújhely (XV.) Sasad (XI.) 

9 Rómaifürdő (III.) 
Népszínház negyed 

(VIII.) 
Rákosszentmihály 

(XVI.) 
Szemlőhegy (II.) 

10 
Szent Lőrinc lakótelep 

(XVIII.) 
Palotanegyed (VIII.) 

Régiakadémiatelep 
(XVII.) 

Törökvész (II.) 

11 Újpalota (XV.) Terézváros (VI.) Sashalom (XVI.) Vérhalom (II.) 

12 - Újlipótváros (XIII.) Szemeretelep (XVIII.) - 

13 - Víziváros (I.és II.) Wekerletelep (XIX.) - 

 

3.2 MÓDSZERTAN 

A vizsgálat elvégzéséhez szükség volt rendelkezésre álló nyers utcahálózat-adatok megfelelő 

kezelésére és módosítására, hogy településrészenként a kívánt utcahálózatok rendelkezésre 

álljanak és elemezhetők legyenek. A disszertáció következő bekezdéseiben az adatelőállítás 

legfontosabb lépései kerülnek bemutatásra. Az adatfeldolgozás részletes lépéseit a Függelék 

1.1.1 fejezete tartalmazza. 

A módszertan fejezet elején a felhasznált adatnyerési és adatkezelési módokat mutatom be. 

A felhasznált utcahálózat-adatok megegyeznek a www.openstreetmap.org weboldalon elérhető 

online világtérképi adatbázissal. Magyarország utcahálózati adatait a www.geofabrik.de 

weboldalról töltöttem le [111]. Az utcahálózat mellett Budapest elemzett kerületrészeinek 

határait is online adatbázisból importáltam [112]. A letöltött adatok tartalmazzák Budapest 

kerületrészeinek pontos közigazgatási határait és területeinek nagyságát. Ezek megegyeznek 

KSH Helynévkönyve elérhető adatokkal [110]. A letöltött adatállományok kezelése és 

feldolgozása Esri ArcGIS 10.2 térinformatikai szoftvert használtam. 

A kiindulási adatok beszerzését követően a nyers utcahálózati adatokból előállítottam az 

elemzésekhez felhasznált adatokat. A közúti csomópontokat csomópontként és a csomópontok 

közötti utcaszakaszokat, mint haladási irány szerinti élként definiáltam. A hálózati modellek 

eredeti felépítéséből következően a kívánt eredmény érdekében az adatokon számos 

transzformációt hajtottam végre. A kiindulási adatok pontosságát helyszíni bejárásokkal és 

műholdfelvételek alapján ellenőriztem.  

Amennyiben két szomszédos csomópont közötti utca egyirányú, úgy 1 élként, amennyiben 

kétirányú, úgy 2 élként, azaz utcaszakaszként definiáltam. Osztott pályás útszakaszok esetében, 
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irányonként külön definiáltam az utcaszakaszokat, a valóságban előforduló kialakítás 

pontosabb leképezése érdekében.  

A kerületrészek határain túlmenően egy 25m-es pufferzónában a kerületrész 

utcahálózatához csatlakozó utcaszakaszokat is figyelembe vettem, annak érdekében, hogy a 

vizsgált hálózati elemek környezete belekerüljön a kutatásba.  

A megvizsgált kerületrészek esetében azok adminisztratív határai néhány esetben eltértek, a 

vizsgálat szempontjából fontos, homogén beépítéssel rendelkező kerületrész-határoktól. 

Egyrészről a Duna folyó által határolt kerületrészek esetében a folyómedret nem vettem 

figyelembe. Másrészről, a tömbszerű beépítéssel rendelkező lakótelepek és az azokat 

tartalmazó kerületrészek határai a legtöbb esetben nem egyeztek egymással. Ezekben az 

esetekben nem a teljes kerületrészt, hanem a vizsgálatra kiválasztott homogén beépítésű 

településrészt vettem figyelembe. Ezekben az esetekben a KSH Helységnévtárban a lakos- és 

lakásszámra vonatkozó adatok nem érvényesek a csökkentett területre vonatkozóan. Körner 

Zsuzsa – Nagy Márta könyve [108] tartalmazza minden magyarországi lakótelep eredetileg 

épített lakásszámát. Mivel közelebbi adatok nem álltak rendelkezésemre, ezért azzal a 

feltételezéssel éltem lakosszám esetén, hogy körületrészenkén az 1 lakásra eső lakosszám 

állandó, így a lakótelepek épített lakásszámának és a kerületrészek lakásszámának arányában 

megállapítottam a kerületrészek lakónépességét. 

 

A letöltött adatok feldolgozását követően rendelkezésre álltak a kerületrészek pontos 

utcahálózatai. Az eredmények kiértékelésének első körében a kerültrészek területe, lakos- és 

lakássűrűsége, valamint az 1 lakásra jutó lakosszámát is elemeztem. A kutatás második körében 

a megvizsgált utcahálózati mérőszámok egymásra gyakorolt hatását Ezek az alábbiak. 

 

Utcahálózat-sűrűség 

Utcahálózat-sűrűség megadja az utcaszakaszok összesített hosszának és a városrész 

területének az arányát.  

 

utcahálózat sűrűség
á é ü

 (3-1) 

 

Utcaszakasz-sűrűség 

Utcaszakasz-sűrűség megadja az utcaszakaszok számának és a vizsgált terület nagyságának 

arányát. 

 

utcaszakasz sűrűség
á

á é ü
 (3-2) 
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Csomópontsűrűség  

Csomópontsűrűség megadja a vizsgált területen lévő csomópontok számának és a vizsgált 

terület nagyságának arányát. 

 

csomópontsűrűség
ó á

á é ü
 (3-3) 

 

Kapcsolati index  

Kapcsolati index megadja az azonos városrészhez tartozó utcaszakaszok és csomópontok 

számának az arányát. A kapcsolati index segítségével egyszerre válnak vizsgálhatóvá a 3 és 4 

ágú közúti csomópontok, a zsákutcák, valamint az egyirányú szakaszok aránya. 

 

kapcsolati	index
á

ó á
 (3-4) 

 

Alaktani index  

Alaktani index megadja a vizsgált városrész köré írt kör területének és a városrész 

területének az arányát. A négyzet alaktani értéke 0,637. Amennyiben az alaktani index ennél 

kisebb értéket vesz fel, úgy a terület téglalap alakú, amennyieben pedig nagyobbat vesz fel, úgy 

jellemzően sokszög alakúak. 

 

alaktani	index
á é ö é í ö ü

á é ü
 (3-5) 

 

Egyirányú utcaszakaszok aránya 

A vizsgálat során a közúti csomópontok közötti utcaszakaszok közlekedési irányonként 

vettem figyelembe. Az utcák forgalomszabályzás szempontjából lehetnek egyirányúak és 

kétirányúak. Az egyirányúsítás meglétének vizsgálata során a két szomszédos közúti 

csomópontot összekötő szakaszra, az utca elnevezést alkalmaztam a többi vizsgálat esetben 

használt egyirányú utcaszakasz kifejezéstől való terminológiai megkülönböztetésre. 

 

egyirányú	utcaszakaszok	aránya
á ú á

ö á
 (3-6) 

 

A csomópontsűrűség, utcaszakasz sűrűség és az utcahálózat sűrűség a településrészek 

utcahálózatának a sűrűségét írják le. Mind a három vizsgálati szempont ugyanazt az 

utcahálózatot más és más utcahálózati jellemző segítségével adja meg. A csomópontsűrűség a 
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közúti csomópontok segítségével, az utcaszakaszsűrűség a csomópontok közötti utcaszakaszok 

számának segítségével, míg az utcahálózatsűrűség az utcaszakaszok hosszának segítségével 

került megadásra. 

A statisztikai és topológiai jellemzők vizsgálata mellett az elemzett kerületrészek 

utcaszakaszainak hossza a relatív gyakorisági eloszlás és a relatív kumulatív gyakorisági 

eloszlását is vizsgáltam. 

 

3.3 EREDMÉNYEK 

A disszertáció csak a topológiai vizsgálat eredményeit tartalmazza, a vizsgálat során 

elemzett kerületrészek területének méretére, lakos- és lakásszám sűrűségre, valamint az 1 

lakásra jutó lakosszám összefüggéseit a disszertáció Függelékének 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 

fejezetei tartalmazzák.  

 

3.3.1 VIZSGÁLT UTCAHÁLÓZATI PARAMÉTEREK EREDMÉNYEI 

Az eredmények ábrázolására boxplot diagrammot, más néven doboz diagramot használtam. 

A 4. ábra által tartalmazott boxplot diagramokban megjelenítettem a vizsgált kerületrészhez 

tartozó értékeket azok 1.táblázatban szereplő sorszámuk alapján. Az eredmények normál 

eloszlását fekete vonalként ábrázoltam. A boxplot részei a következők. A piros színű doboz alja 

és teteje megjeleníti az első és harmadik kvartilist (Q1 és Q3). A doboz belsejében lévő piros 

vonal a második kvantilist a mediánt jelenti (Q2). A doboz két végén lévő bajusz a szórást (SD) 

ábrázolja. A feketével jelölt horizontális vonal az átlagot, míg szórásértékektől távolabb 

elhelyezkedő fekete X-ek a 1% és 99%-os értéket jelenítik meg. Az eredmények kiértékelése 

során a relatív szórást is tekintetbe vettem. Relatív szórás a minta szórását a minta számtani 

átlagához viszonyítja. 

 

Utcahálózat-sűrűség 

Az elemzett kerületrészekhez tartozó utcahálózat-sűrűség értékek eredményeit a 4. ábra (a) 

része tartalmazza. Az adatok statisztikai kiértékelésének eredményei a Függelék 1.2.5 

fejezetében találhatóak. A telepszerű beépítés esetében mérhető az adatok közötti legnagyobb 

eltérés az egyes beépítési módokon belül. Ezt az magyarázza, hogy a különböző időpontban 

épült lakótelepeken az épített házak elhelyezésének módja és az azokat feltáró lakóutcák 
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rendszere (pl.: sávos, utcás, bokros, teres) eltérő [108]. Ehhez a beépítési módhoz tartozó 

eredmények számtani átlaga és mediánja 44km/km2 körül adódik, és a legsűrűbb utcahálózattal 

rendelkezik. A másik három esetben a számtani átlag és medián 30-33km/km2 közötti, és a 

szórásuk egymáshoz közel azonos. A szabadonálló-sík beépítéshez tartozó értékek nagyobbak, 

mint zártsorú és szabadonálló-dombvidéki esetben, a hozzá tartozó relatív szórás pedig 

alacsonyabb. Az egymáshoz közeli szoros eredmények magyarázata az, hogy a vizsgált 

területeken a sakktábla alapú, tervezett négyzetrácsos utcahálózat, található kétirányú 

utcaszakaszokkal. 

 

Utcaszakasz-sűrűség 

Az elemzett kerületrészekhez tartozó utcaszakasz-sűrűség értékek eredményeit a 4. ábra (b) 

része tartalmazza. Az adatok statisztikai kiértékelésének eredményeit a Függelék 1.2.6 

fejezetében találhatóak. A beépítési módok közötti eredmények egymás közötti eloszlása 

hasonlít az utcahálózat-sűrűség vizsgálata során kapott eredményekhez. Telepszerű beépítési 

módhoz tartoznak a legmagasabb átlag értékek (számtani átlag, medián), a legnagyobb szórás 

és relatív szórás. Másik három vizsgált beépítési módhoz közel azonos értékek tartoznak. A 

zártsorú beépítéssel rendelkező kerületrészek átlagos értékei 100db/km2-tel magasabbak, mint 

szabadonálló beépítésekhez tartozó értékek, amely értékek egymáshoz közel azonosak. Az 

eredmények azt mutatják, hogy telepszerű beépítések esetében az utcahálózat, az adott 

területhez viszonyítva mind az utcaszakaszok számában, mind pedig az utcaszakaszok 

hosszában jelentősen nagyobb a többi beépítési módhoz viszonyítva. Az utcahálózat jobban 

feltárja a lakóterületeket a sűrű utcahálózatnak köszönhetően. Ennek oka, hogy a lakóutak a 

lakóépületeket több oldalról is megközelítik és külön szervízutak mentén elhelyezkedő 

parkolóhelyek biztosítják a személygépjárművek közterületi elhelyezését. A többi vizsgált 

esetben a kerületrészeket lefedő utcahálózatok nagyobb tömböket határolnak le és nem jellemző 

szerízút megléte. 
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4. ábra: Vizsgált kerületrészek utcahálózat-sűrűségének (a), utcaszakasz-sűrűségének (b), csomópontsűrűségének (c), 
kapcsolati indexé-nek (d), alaktani indexének (e) és az egyirányú utcák arányának (f) statisztikai eloszlása 

 

Csomópontsűrűség 

Az elemzett kerületrészekhez tartozó csomópontsűrűség értékek eredményeit a 4. ábra (c) 

része tartalmazza. Az adatok statisztikai kiértékelésének eredményei a Függelék 1.2.7 

fejezetében találhatóak. Ebben a vizsgált esetben az eredmények jobban eltérnek az eddig 

bemutatásra került jellemzőktől. A legmagasabb átlag értékek (számtani átlag, medián), szórás 

és relatív szórás értékek a telepszerű beépítéshez tartoznak. A szórás magas mértéke jól 

szemlélteti a Magyarországon az 1960-as és ’90-es évek között épült lakótelepek 
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utcahálózatának eltérő felépítését. A zártsorú beépítéshez tartozó csomópontsűrűség értékek 

megközelítik a telepszerű beépítéshez tartozó eredményeket, azoknál egy kicsit alacsonyabb 

szórással és relatív szórással rendelkeznek. Az utcaszakasz-adatok és a csomópont adatok 

közötti különbségek magyarázata, hogy zártsorú beépítéssel rendelkező belvárosi utcahálózat 

esetében gyakori az utcák egyirányúsítása, mint forgalomszabályzási eszköz alkalmazása, (lásd 

egyirányúsítás meglétének vizsgálatát). Szabadonálló-dombvidéki építési módhoz tartozó 

területek számtani átlag és medián értékei magasabbak, mint a szabadonálló-síkvidék esetén. A 

különbség oka, hogy sík területeken a domborzati viszonyok az utcahálózatok kialakítására 

nincsenek olyan jelentős hatással, mint a dombvidéki területeken megjelenő szintkülönbségek. 

Ezek a közlekedési folyosók elhelyezkedésére, így a csomópontok lokációjára is jelentékeny 

hatással vannak. A csomópontsűrűségre, az utcahossz-sűrűségre és az utcaszakasz-sűrűségre 

vonatkozóan, a szabadonálló-síkvidéki beépítési mód esetén, kijelenthető, hogy az eredmények 

a legkisebb szórással rendelkeznek, azaz a főváros különböző részein található vizsgált 

kerületrészek utcahálózatai közel azonosak. E utcahálózatok tervezettek, többségében 

derékszögű-hálós alaprajzzal, vagy más néven sakktábla-alaprajzzal rendelkeznek, és az 

egyirányú közlekedésre kijelölt utcák száma alacsony. 

 

Kapcsolati index 

A vizsgált beépítési módok utcahálózatai között megjelenő legmarkánsabb különbségek a 

kapcsolati index segítségével jeleníthetők meg. Kutatásaimban az utcák forgalmi 

egyirányúsítását figyelembe vettem. Vizsgálat eredményeit 4. ábra (d) része szemlélteti. Az 

adatok statisztikai kiértékelésének eredményeit a Függelék 1.2.8 fejezete tartalmazza. Zártsorú 

beépítéssel rendelkező belvárosi területeken a kapcsolati index nagysága a számtani átlagot és 

mediánt tekintve a legalacsonyabb a vizsgált esetek közül. Összehasonlítva az utcahálózat-

sűrűséget, az utcaszakasz-sűrűséget és a csomóponti sűrűséget, azt kapjuk, hogy a zártsorú 

beépítéssel rendelkező belvárosi településrészeken igen gyakran alkalmazott 

forgalomcsillapítási és forgalomirányítási eszközrendszer az utcahálózat egyirányúsítása. Az 

egyirányúsítás ezen beépítési mód mellett forgalombiztonsági megfontolásokból azért is 

kívánatos, mert a szűkebb belvárosi utcákban nem áll rendelkezésre megfelelő keresztmetszeti 

szélesség, amely az összes közlekedési igényt egyszerre ki tudná elégíteni (gépjárművel történő 

kétirányú közlekedés, parkolás, gyalog és kerékpárral történő közlekedési igény). Főváros ezen 

területein a XIX. század végén XX. század elején épül bérházak esetében az ingatlanokon belüli 

parkolás nem megoldott, ezért a városrészeket feltáró utcákon fokozott gépjárműtárolási igény 

jelentkezik. A kapcsolati index értékek a szabadonálló beépítéssel rendelkező síkvidéki 
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településrészek esetében a legmagasabbak. Ezt a kétirányú közlekedésre alkalmas 

utcaszakaszok összes utcaszakaszhoz viszonyított magas aránya, valamint a derékszögű-hálós 

alaprajzú utcahálózat biztosítja. A telepszerű beépítés és szabadonálló beépítés dombvidéki 

esetében egymáshoz hasonló eredmények adódnak. E hasonlóságra az adhat okot, hogy 

mindkét beépítési típus esetében gyakran fordulnak elő a szabályos, a sakktábla kialakítástól 

eltérő szabálytalan utcahálózati elemek, gyakoriak a háromágú T csomópontok [113], és hurok- 

és zsákutcák. Dombvidéki utcahálózatok esetében ezek a jellemzők a meglévő domborzati 

kényszerekből adódnak, telepszerű beépítés esetében pedig tervezői tudatosság eredményei. 

 

Alaktani index 

Az alaktani vizsgálat során arra kerestem a választ, hogy a kerületrészek alakjai beépítési 

módtól függően szignifikánsan hasonlóak-e egymáshoz. Az eredményeket a 4. ábra (e) része 

tartalmazza. Az adatok statisztikai kiértékelésének eredményeit a Függelék 1.2.9 fejezete 

tartalmazza. Az eredmények alapján megállapítható, hogy nincs összefüggés a kerületrészek 

alakja és a beépítési módok között. Minden esetben az alaktani index számtani átlaga és 

mediánja 0,40 és 0,46 közötti értéket vesz fel közel azonos 0,12 körüli szórás mellett. Az 

eredmények ugyanakkor azt mutatják, hogy beépítési módtól és elhelyezkedéstől függetlenül a 

kerületrészek alakja közel azonos. 

 

Utcák forgalmi egyirányúsításának megléte 

A vizsgálat során a közúti csomópontok közötti utcaszakaszok a gépjárművek által használt 

közlekedési irányonként kerültek megvizsgálásra. A közúti utcahálózatokat alkotó utcák 

forgalomszabályzás szempontjából lehetnek egyirányúak, vagy kétirányúak. Az egyirányúsítás 

vizsgálata során, a két szomszédos közúti csomópontot összekötő szakaszra, az utca elnevezést 

alkalmaztam annak érdekében, hogy a többi vizsgálat esetében megjelenő egyirányú 

utcaszakasztól megkülönböztessem. Az eredményeket a 4. ábra (f) része tartalmazza. Az adatok 

statisztikai kiértékelésének eredményei a Függelék 1.2.10 fejezetében találhatóak. Zártsorú 

beépítés esetén igen gyakran alkalmazott módszer az egyirányúsítás, eltérően a másik három 

megvizsgált beépítési módtól. Az eredményeket tovább erősíti az a tény, hogy a relatív szórás 

is ezen beépítési mód esetében a legalacsonyabb. Az eredmények két részre oszthatók. A 0,65 

körüli értékkel számos kerületrész rendelkezik, míg a többi kerületrész esetében ennél az 

értéknél jelentősen alacsonyabb az alkalmazott egyirányúsítás értéke, különös tekintettel 

Losonczi negyedre (7) vonatkozóan. Ez a különbség megjelenik a telepszerű beépítés esetében 
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is, a lakótelepek egyik csoportjához 0,1, azaz 10% körüli egyirányúsítás tartozik, míg a másik 

csoportjához 0,35 körüli érték, a két érték között Csepel-Belvárosa (2) szerepel. Szabadonálló-

síkvidéki beépítés esetében az utcák forgalmi egyirányúsítása ritka, 100 utcából kevesebb, mint 

7 utca egyirányú, így ehhez az eredményekhez tartozik a legkisebb értékű szórás. Az 

egyirányúsítás, mint forgalomszabályzó eszközrendszer alkalmazása nem jellemző a 

szabadonálló beépítéssel rendelkező (kertvárosias) területeken. Szabadonálló dombvidéki 

beépítés esetén az eredmények jelentősen eltérnek egymástól 0,13 körüli szórás mellett a relatív 

szórás mértéke 0,825 értéket vesz fel. 

 

3.3.2 EREDMÉNYEK STATISZTIKAI ELEMZÉSE 

Az előző fejezetben részletesen bemutatásra került a különböző beépítési módokhoz tartozó 

utcahálózatok több, egymástól eltérő vizsgálati szempont alapján. A jelen fejezetben a 

különböző beépítési módokhoz tartozó utcahálózatok matematikai statisztikai 

hipotézisvizsgálatát végeztem el. E vizsgálat első lépésében normalitás vizsgálattal 

megállapításra került, hogy az utcahálózati eredmények nem követnek normális eloszlást, azaz 

a nemparaméteres próbát szükséges alkalmazni az eredmények összehasonlítása érdekében. A 

szignifikancia vizsgálathoz kétmintás Mann-Whitney próbát (más néven Wilcoxon-teszt) 

alkalmaztam annak eldöntésére, hogy a páronként összehasonlított két független minta azonos 

eloszlást követ-e. 

Vizsgálataim során egymással összehasonlítottam az eltérő beépítési módhoz tartozó 

értékeket (utcahálózat-sűrűség, utcaszakasz-sűrűség, csomópontsűrűség, kapcsolati index, 

alaktani index és egyirányúsítás). A hipotézisvizsgálat során nullhipotézissel az adatok 

ugyanazon populációból származnak. A hipotézisvizsgálat kétoldali próbával, 95%-os 

szignifikancia szint mellett került elemzésre. Két populáció akkor tekinthető szignifikánsan 

különbözőnek, ha a vizsgálat során kapott eredmények 0,05 alattiak. Eredményeket a 2. táblázat 

tartalmazza. Eredmények részleteit a disszertáció Függelékének 1.3 fejezete jeleníti meg. 

A szignifikancia vizsgálat alapján megállapítottam, hogy eltérő beépítési módok a vizsgált 

utcahálózati paraméterek alapján eltérnek egymástól. A statisztikai próbák során kapott 

eredmények néhány esetben vizuálisan nem jelentkeznek annyira egyértelműen, amint azok a 

4. ábrán láthatók. Ez az alacsony esetszámnak és a nemparaméteres vizsgálat gyengeségének 

következménye. A következtetések levonása a statisztikai próbák eredményein és a 4. ábra által 

összegzett vizsgálatokon alapult. A nemparaméteres függetlenség vizsgálat során a számtani 

átlag és a szórás nincs figyelembe véve. A 4. ábra megfigyelhető első, második és harmadik 

kvartilis, a számtani átlag és a szórás értékük alapján figyelembevételre került. 
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2. táblázat: Kutatás során vizsgálat beépítési módok utcahálózatának statisztikai vizsgálata. 1: telepszerű beépítés, 2: 
zártsorú beépítés, 3: szabadonálló-síkvidéki beépítés, 4: szabadonálló-dombvidéki beépítés; zöld: 0,05-ös szinten a két 

eloszlás szignifikánsan különbözik egymástól, piros: 0,05-ös szinten a két eloszlás szignifikánsan nem különbözik egymástól. 
UH-S: utcahálózat-sűrűség, USz-S: utcaszakasz-sűrűség, CsC: csomópontsűrűség, KI: kapcsolati index, AI: alaktani index, 

EGY: egyirányú utcák aránya 

UH-S 1 2 3 4 USz-S 1 2 3 4 

1 - 0,0021 0,0091 0,0016 1 - 0,0045 4,09E-04 8,11E-04

2 - - 0,2592 0,7281 2 - - 0,0313 0,0150 

3 - - - 0,0725 3 - - - 0,6430 

4 - - - - 4 - - - - 

CsS 1 2 3 4 KI 1 2 3 4 

1 - 0,2025 6,40E-05 0,0013 1 - 2,09E-04 8,16E-05 0,5994 

2 - - 3,27E-05 0,0026 2 - - 1,65E-05 9,59E-04

3 - - - 0,0725 3 - - - 3,90E-05

4 - - - - 4 - - - - 

AI 1 2 3 4 EGY 1 2 3 4 

1 - 0,49 0,49 0,79 1 - 1,31E-04 0,0077 0,4701 

2 - - 0,64 1,00 2 - - 1,65E-05 1,04E-04

3 - - - 0,86 3 - - - 0,0929 

4 - - - - 4 - - - - 

 

Telepszerű beépítés az alábbi esetekben különbözik a többi beépítéstől. Utcahálózat- és 

utcaszakasz-sűrűség esetében szignifikánsan, amely különbségek vizuálisan is egyértelműen 

megjelennek. Zártsorú beépítés esetében a statisztikai vizsgálat alapján az utcaszakasz-sűrűség, 

a kapcsolati index és az egyirányúsítás is külön-külön szignifikánsan eltér a többi beépítési 

módtól. Az eltérés vizuálisan a kapcsolati index és egyirányú utcák esetében jellemző, 

ugyanakkor az eltérés utcaszakasz-sűrűség tekintetében nem jelenik meg egyértelműen. 

Szabadonálló síkvidéki beépítés a statisztikai próba alapján a kapcsolati index értékében 

különbözik a többi beépítési módétól. A többi esetben az eredmények közel találhatóak a 

szabadonálló dombvidéki beépítéshez. Vizuális megfigyelés alapján az eredmények a 

szabadonálló dombvidéki beépítési esethez tartozó értékhez nagyon közeli értékeket vesznek 

fel. Szabadonálló dombvidéki beépítés a statisztikai vizsgálat alapján önmagában az egyik 

vizsgált utcahálózati paraméter alapján sem különböztethető meg a többi beépítési módtól. 

Mindazonáltal, a kapcsolati index (zártsorútól és szabadonálló-sík beépítéstől 

megkülönböztetés) és az utcahálózat-sűrűség vagy utcaszakasz-sűrűség (telepszerű beépítéstől 

való megkülönböztetés) együttes vizsgálata alapján az eltérés megállapítható. 

A vizsgálatok eredménye alapján megállapítottam, hogy az eltérő beépítési módok 

utcahálózata a vizsgált tulajdonságok alapján szignifikánsan eltérő. Az elemzés során budapesti 

adatokat vizsgáltam, a fővároshoz hasonló történelmi fejlődéssel rendelkező településeken az 
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eredmények megfeleltethetők. Ennek megállapításához és az eredmények pontosításához 

további kutatások szükségesek. 

 

3.3.3 UTCASZAKASZOK HOSSZÁNAK VIZSGÁLATA 

Az alábbiakban a közúti járművek által bejárható utcaszakaszok hossz szerinti eloszlását 

vizsgáltam. A disszertáció 3.3.2 fejezete megmutatja, hogy a vizsgált beépítési módokhoz 

tartozó utcahálózatok az elemzésem szempontjai alapján elkülöníthetők egymástól. A jelenlegi 

fejezetben azt vizsgáltam, hogy ez a fajta eltérés az utcaszakaszok hosszában milyen módon 

jelenik meg, illetve az utcaszakaszok hosszának eloszlása milyen módon különbözik a vizsgált 

beépítési módok esetében. 

Az utcahálózatok egyértelmű összehasonlíthatóságáért, a kutatásban az utcaszakaszokat 

hosszuk alapján 13 vizsgálati tartományba vontam össze és a csoportokba tartozó elemszámok 

relatív gyakorisági eloszlását és relatív kumulált gyakorisági eloszlását elemeztem. A relatív 

gyakorisági eloszlás az egyes tartományokba tartozó gyakoriságokat az összes megfigyeléshez 

viszonyított százalékos értékeként fejezi ki. A relatív kumulatív gyakorisági eloszlás az adott 

intervallum felső határértékénél kisebb értékek gyakoriságát mutatja be az összes 

megfigyeléshez viszonyítva százalékosan. A vizsgálati intervallumok nagysága 25 m volt 

(0,00 m-24,99 m; 25,00 m-49,99 m; 50,00 m-74,99 m; stb…). A 300m és az annál hosszabb 

szakaszok közös intervallumba vontam össze. Utcaszakaszok relatív eloszlását a 5. ábra 

tartalmazza. 

 

5. ábra: Utcaszakaszok hosszának relatív gyakorisági eloszlása 
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A beépítési módokhoz tartozó utcaszakaszok hossza a korábban vizsgált utcahálózatok 

közötti különbségeket jól reprezentálja. Beépítési módok eltérő gyakorisággal rendelkeznek a 

vizsgálati osztályokba tartozó eredmények alapján, ugyanakkor azonosságok is megjelennek. 

A legtöbb utcaszakasz hossza rövidebb, mint 100 m. Az eredményeknek a 6. ábra történő 

együttes vizsgálata alapján megállapítható, hogy a szabadonálló beépítések esetén az 

utcaszakaszok 50-60%-a rövidebb, mint 100m, míg telepszerű és zártsorú beépítésnél az 

utcaszakaszok kb. 70-80%-a rövidebb, mint 100m. Leggyakoribb hossztartomány zártsorú, 

szabadonálló dombvidéki és telepszerű beépítési mód esetén a 25,00 m-49,99 m között 

található, 20% és 27% közötti relatív gyakoriság mellett. Telepszerű beépítési mód esetén ebbe 

a tartományba tartozik az utcaszakaszok több, mint 25%-a. A szabadonálló síkvidéki beépítés 

esetén a 75,00 m-99,99 m közötti hosszúságú utcaszakaszok előfordulása a leggyakoribb. 

Telepszerű és szabadonálló dombvidéki beépítési mód esetén a leggyakoribb utcahossz 

tartományt követő osztályokba egyre kevesebb utcaszakasz tartozik.  

A legkisebb, 25 m alatti vizsgálati hossztartományba, arányaiban tekintve jelentős számú 

utcaszakasz tartozik, amely három okra vezethető vissza. Az első ok az egymáshoz közel 

elhelyezkedő közúti csomópontok megléte. A vizsgált utcahálózati modellekben azok a közúti 

csomópontok, amelyek egymáshoz közel találhatóak, de forgalomszabályzás alapján egymástól 

elkülöníthetők, külön csomópontként kerültek definiálásra. A második ok a kiszolgáló- és 

szervízutak jelenléte, amelyek a legtöbb esetben biztosítják a gépjárműtároláshoz szükséges 

parkolási felületeket. Ezek általában egymással, illetve magasabb rendű úttal párhuzamosan, 

közel helyezkednek el és a köztük kapcsolatot biztosító utcaszakaszok rövidek. A harmadik ok 

az utcahálózati modellek megalkotásával kapcsolatos. A kerületrészek határainál alkalmazott 

25 m-s pufferzónán belül elhelyezkedő utcák is a modellek részét képezték, annak érdekében, 

hogy a vizsgált területek környezetbe illeszkedése is megjelenjen a vizsgálatokban. 

A relatív gyakoriságok kumulált eloszlását a 6. ábra tartalmazza. Az ábrán megfigyelhető az 

utcaszakaszok hosszának kumulált relatív gyakorisága, valamit az, hogy a telepszerű és a 

zártsorú, illetve a szabadonálló-síkvidéki és szabadonálló-dombvidéki beépítési móddal 

rendelkező terültek eloszlásai hasonlítanak egymáshoz. 
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6. ábra: Utcaszakaszok hosszának kumulált relatív gyakorisági eloszlása 

 

A 4 eset közötti hasonlóság az utcaszakaszok hosszának eloszlását tekintve még 

erőteljesebben jelentkezik, amely az eredményekre illesztett exponenciális függvényen is 

látható. Az illesztett függvény képlete az alábbi. 

 

y (3-7) 
 

Az illesztés során a használt exponenciális függvény paramétereinek értékeit és az 

illesztések jóságát (R2) a 3. táblázat mutatja. A függvényparaméterek közötti eltérés az eltérő 

beépítési módokhoz tartozó utcahálózatok közötti különbségből adódik. Mindegyik adatsorra 

illesztett függvény korrelációja R2=0,99 körüli értéket vesz fel. Ezek alapján látható, hogy a 

kerületrészek utcaszakaszai hosszának kumulált relatív gyakorisági eloszlása exponenciális 

függvénnyel megfelelő pontossággal leírható, függetlenül az eltérő beépítéssel rendelkező 

településrészek utcahálózatának felépítésétól. 

 

3. táblázat: Utcaszakaszok hosszának kumulált relatív gyakorisági eloszlásaira illesztett exponenciális függvények 
paraméterei 

Beépítési mód 
y0 

érték  

y0 
standard 

hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard 

hiba 

R2 
Korreláció  

Telepszerű 99,41 0,283 -77,36 0,524 -0,017 2,68 E-4 0,999 

Zártsorú 101,66 1,073 -86,82 1,666 -0,014 6,82 E-4 0,996 

Szabadonálló-sík 108,06 3,636 -103,99 3,639 -0,009 9,15 E-4 0,988 

Szabadonálló - 
domb 

103,74 0,748 -89,34 0,797 -0.010 2,51 E-4 0,999 
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4 TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK 

FORGALOMLEBONYOLÍTÓ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 

A doktori disszertációmban jelen fejezetében bemutatásra kerülő kutatásaimban arra 

kerestem a választ, hogy a változó nagyságú forgalom mellett a települési utcahálózatoknak 

melyek azok az építőelemei, amelyek a nagyobb hatást gyakorolnak a közlekedési hálózatokon 

lebonyolódó forgalom minőségére, elhelyezkedés és kialakítás alapján a közúti 

csomópontonokat is figyelembe véve [114]. 

Ezeket a vizsgálatokat forgalmi mikroszimuláció és makromodellezés felhasználásával 

végeztem el, elméleti négyzetrács alapú és valós lakótelepek vizsgálatán keresztül. A forgalmi 

elemzésekben csak személygépjárművet vizsgáltam, más típusú egyéni és közösségi 

közlekedés vizsgálata nem képezte kutatásaim tárgyát. 

Az eredmények összehasonlítása és a megvizsgált utcahálózati jellemzők forgalomra 

gyakorolt pontos leírásának érdekében mikroszimuláció esetében három, míg makromodellezés 

esetében összesen nyolc forgalomminőséget jellemző mennyiséget elemeztem és hasonlítottam 

össze. A vizsgálataim során nem konkrét utcahálózatok forgalmi teljesítőképességének 

megadása volt a célom, hanem az azokat felépítő elemek egymásra és a hálózatra gyakorolt 

hatásának megállapítása. Ennek következtében az eredmények erősen kiegészíthetők valós 

forgalmi körülmények vizsgálatával. Az eltérő felépítésű utcahálózatok különböző vizsgálati 

módszertana alapján megállapítottam, hogy hálózati szinten a kritikus elhelyezkedésű és 

kialakítású utcahálózati elem van a legnagyobb hatással a vizsgált forgalomminőséget jellemző 

mennyiségek alapján a hálózati forgalomlebonyolódásra. 

 

4.1 MÓDSZERTAN  

A metodológia fejezetben a kutatásomban alkalmazott vizsgálati módszertant mutatom be. 

Az utcahálózatok forgalmi teljesítőképességét egymástól eltérő módon, elméleti és valós 

utcahálózati kialakítások figyelembevételével elemeztem. A vizsgált esetek három csoportba 

oszthatók:  

a) elméleti négyzetrács utcahálózatok vizsgálata mikroszimulációval (Mikroszimuláció I.), 

b) elméleti négyzetrács utcahálózatok vizsgálata makromodellel (Makromodell I.), 

c) valós településrészek utcahálózatainak vizsgálata makromodellel (Makromodel II.). 

A csoportosítást összefoglalóan a 7. ábra tartalmazza.  
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7. ábra: Forgalmi vizsgálat módszertana és elemzett területek közötti összefüggés 

 

A vizsgálatok területi modelljeinek felépítése és a forgalmi ráterhelés módszertana részben 

hasonlít egymásra. Ennek következtében a disszertáció jelen Módszertan fejezetében az 

összefüggő témaköröket összevontam a könnyebb érthetőség és a párhuzamos közlés elkerülése 

érdekében. Először a területi modellek, majd a forgalmi modellek közötti hasonlóságok és 

eltérések alapján mutatom be a vizsgált eseteket. 

A kutatásaim során négyzetrács alakú utcahálózatokat elemeztem változó nagyságú forgalmi 

terheléssel. Az alkalmazott modellek mindegyikében a belső (lakó)tömböket határoló, 

egymással párhuzamos utcaszakaszok úttengelyét egymástól 125 m távolságra definiáltam. A 

forgalmi vizsgálatok során elemzett utcahálózatok felépítése alapján a négyzetrács alapú, 

szabadonálló-síkvidéki beépítés utcahálózatához hasonlít leginkább. 

A vizsgálat során a modellekben a gépjárművek elhelyezhetősége, a vizsgált terület beépítési 

módja és a területek demográfiai viszonyai nem képezték az elemzés tárgyát. A doktori 

értekezésben alkalmazott módszertan alkalmas az eltérő beépítési módok és változó arányú 

gépjárműhasználatnak a forgalomlebonyolódásra kifejtett hatásának elemzésére. 

 

4.1.1 UTCAHÁLÓZATOK VIZSGÁLATA – KÖZÖS TERÜLETI MODELL 

A fejezet elején a vizsgált modellkialakítások közös jellemzőit egyszerre tárgyalom, míg az 

egyes alfejezetekben az egyedi jellemzőket mutatom be. 

Települési közúti hálózatok lebonyolódását mikroszkopikus, illetve makroszkopikus 

forgalmi szimulációval vizsgáltam. A településeket felépítő utcahálózatokat közúti 

csomópontok és azokat összekötő utcaszakaszok segítségével definiáltam. A csomópontok és 

utcaszakaszok elhelyezkedésük és hálózati funkciójuk alapján az alábbi jelölés-rendszert 

alkalmaztam, amelyet a 8. ábra tartalmaz. 
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8. ábra: Utcahálózatok vizsgálata, csomópont és utcaszakaszok jellemzése 

Közúti csomópontok esetén megkülönböztethető eseteket az 4. táblázat tartalmazza. 

4. táblázat: Közúti csomópontok jellemzése 

Név Jellemzés Forgalomirányítás 

Kijárati csomópont* 
A városrész határán lévő olyan csomópont, amely főútvonalon 
található, és amelyen keresztül a forgalom a városrészt elhagyja. 

körforgalom† 

Főúti csomópont* 
Olyan csomópont, amely városrészt határoló főút és a városrészt 
feltáró gyűjtőutak találkozásában található. 

körforgalom† 

Csatlakozó csomópont 
Városrész belső utcahálózatát elhagyó forgalom ezeken a 
csomópontokon keresztül érik el a belső gyűjtőutakat, illetve a 
határoló főutakat. 

elsőbbségadás kötelező 

Belső csomópont 
Városrészen belüli lakóutak kereszteződése. A forgalomi 
szimuláció során alkalmazott csomóponti forgalomirányítás 
módja. 

jobbkéz-szabály 

* Fő csomópont: A kijárati csomópont és a főúti csomópont együttes elnevezése 
† egysávos körforgalom 

 

A csomóponti ágak járműosztályozó nélküliek, minden esetben irányonként 1 sávval 

rendelkeznek. 

Utcaszakaszok esetében megkülönböztethető eseteket a 5. táblázat tartalmazza. 

5. táblázat: Utcaszakaszok jellemzése 

Név Jellemzés 
Megengedett 

sebesség 
irányonként 
forgalmi sáv 

Hálózati 
funkció* 

Környezeti 
körülmény* 

Kijárati 
csomóponti ág 

városrészekhez kapcsolódó 
gyűjtőút, amely biztosítja közúti 
hálózaton megjelenő modellezett 
járművek kapcsolatát a város többi 
részével 

vmax = 50km/h 1 c D 

Határoló gyűjtőút városrészeket határoló gyűjtőút vmax = 50km/h 1 c D 

Belső gyűjtőút 
városrészen belüli, területi 
forgalomcsillapítással nem 
rendelkező út 

vmax = 50km/h 1 d D 

Belső lakóutca 
forgalomcsillapítással rendelkező 
lakóutcák, vegyeshasználatú utak és 
szervízutak parkolóhelyekkel 

vmax = 30km/h 1 d D 

* e-ÚT 03.01.11 (ÚT 2-1.201). Közutak Tervezése, 1.1 táblázata alapján 
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4.1.2 MIKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT 

Területi modell 

A fejezetben a mikroszkopikus forgalmi vizsgálattal elemzett elméleti utcahálózati modellek 

specifikus felépítését mutatom be. A vizsgálat során elemzett utcahálózati modellek 

felépítésének leírását a disszertáció 4.1.1 fejezete tartalmazza. 

Mikroszkopikus modellezés során 3 x 3 négyzet elrendezésű, összesen 9 lakótömböt 

magában foglaló utcahálózatokat elemeztem. Az egymással párhuzamos utcák 

tengelytávolságát 125 m-ként vettem figyelembe. A 375 m x 375 m oldalhosszúságú, 

140625 m2 nagyságú terület egy kisebb településrész méretével egyezik meg. A vizsgált terület 

4 sarki csomópontját (kijárati csomópont), mint 4 ágú csomópont adtam meg és a területről 

kifelé mutató kijárati csomóponti ágak hosszát egységesen 125 m-ként definiáltam. Határoló 

gyűjtőutakon belüli területen lakóutcák találhatók, területi forgalomcsillapítással, ahol a 

megengedett sebesség 30 km/h. A vizsgált terület általános kialakítását a 9. ábra tartalmazza. 

 

 

9. ábra: Mikroszimulációs alapmodell 

 

A vizsgálat során eltérő kialakítású utcahálózatokat elemzési sémáját a 10. ábra jeleníti meg.  

i. Klasszikus vagy konvencionális kialakítás: minden utcaszakasz kétirányú és irányonként 

egynyomú. 

ii. Egyirányú utcakialakítás – négyszög (raszter) rendszer: minden utcaszakasz egyirányú és 

irányonként egynyomú. A részleteket illetően, minden csomópontban megengedett az 

egyenes irányú tovább haladás és minden közúti csomópontban két irányban (egyenesen 

és jobbra vagy egyenesen és balra) lehet tovább haladni. 
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10. ábra: Vizsgált utcahálózati kialakítások, mikroszkopikus forgalmi vizsgálat 

 

iii. Egyirányú kialakítás – Malcher-rendszer: minden utcaszakasz egyirányú és irányonként 

egynyomú. Részletezve, a közúti hálózatot alkotó egyirányú forgalmi rend kialakítása és a 

megengedett csomóponti mozgások két csoportba sorolhatók. (a) Amennyiben az egyenes 

irányba történő tovább haladás a közúti csomópontokban megengedett, akkor az egyenes 

tovább haladás mellett egyidejű a balra és jobbra történő kanyarodás vagy egyszerre 

megengedett, vagy egyszerre tiltott. (b) Amennyiben az egyenesen történő tovább haladás 

a közúti csomópontokban nem megengedett, úgy jobbra vagy balra történő haladás 

megengedett. 

iv. Egyirányú kialakítás – körös rendszer: minden utcaszakasz egyirányú és irányonként 

egynyomú. Részletesen, a közúti hálózatot alkotó egyirányú forgalmi rend kialakítás olyan, 

hogy a közúti csomópontokban az egyenesen történő haladás minden esetben tiltott, a 

jobbra és balra történő kanyarodás azonban minden esetben megengedett. 

v. Hurokutcás kialakítás: minden utcaszakasz kétirányú és irányonként egynyomú. 

Részletesen, a vizsgált kialakítás mellett nincs belső közúti csomópont. 

vi. Zsákutcás kialakítás: minden utcaszakasz kétirányú és irányonként egynyomú. 

Részletezve, minden vizsgált területre behaladó utca zsákutcaként végződik 

 

Forgalmi modell 
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A fejezetben a mikroszkopikus forgalmi vizsgálatot részleteiben mutatom be, amelyhez a 

PTV AG. német szoftverfejlesztő VISSIM 7 programját használtam. 

A lakóterületet reprezentáló belső lakótömbök minden egyes oldalán 

forgalomgeneráló/forgalomnyelő pontokat (továbbiakban belső forgalmi zóna) definiáltam, 

összesen 36-ot. A belső forgalmi zónák a lakótömböket határoló utcákhoz, mind egy-egy 

csomópontokhoz kapcsolódtak. A vizsgált terület 4 sarkán elhelyezkedő kijárati csomóponti 

ágak végén egy-egy forgalomgeneráló és forgalomnyelő pontot (továbbiakban külső forgalmi 

zóna) definiáltam, összesen 8 darabot. A belső és külső forgalmi zónák elhelyezkedését a 11. 

ábra (a) része tartalmazza. 

    

11. ábra: (a) Belső (1-36) és külső (37-44) forgalmi zónák; (b) Forgalmi zónák közötti forgalomi mátrix 

 

A vizsgálat során az eltérő utcahálózati modellek területére változó nagyságú be- és kihaladó 

forgalmat elemeztem, amely a belső és külső forgalmi zónák közötti jelent meg. Ezt szemlélteti 

a 11. ábra (b) része. A belső és külső forgalmi zónák közötti forgalom előállítására és az 

utcahálózatok forgalmi terhelésének vizsgálatára a VISSIM mikroszkopikus szoftver 

dinamikus ráterhelési (Dynamic Assignment) modulját alkalmaztam. A módszertannal 

biztosítható volt, hogy a hálózaton megjelenő forgalom ne előre definiált útvonalon haladjon, 

hanem szimuláció során minden esetben az utcahálózatokon közlekedők adott pillanatban 

hozott járművezetői döntései határozzák meg a közlekedő járművek útvonalát. A csak belső 

forgalmi zónák közötti, illetve csak külső forgalmi zónák közötti forgalmat nem vizsgáltam. 

A forgalmi modellek csak személygépjárműveket tartalmaztak, közösségi közlekedést, 

illetve más típusú egyéni közlekedést (pl.: gyalogos és kerékpáros közlekedést) nem 

vizsgáltam. A vizsgálat időtartama 1 óra volt minden esetben. 
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A forgalmi vizsgálat során 54 különböző forgalmi ráterhelési esetet elemeztem mind a 6 

utcahálózati modell esetében, azaz összesen 324 különböző forgalmi ráterhelést vizsgáltam. 

Ezeket az eseteket piros ponttal jelölve az 12. ábra tartalmazza. 
 

 

12. ábra: Vizsgált terhelési esetek mikroszkopikus forgalmi vizsgálat során 

 

A 12. ábra x-tengelye jelöli a vizsgált területre befele haladó forgalmat, y-tengely jelöli a 

vizsgált területről kifele haladó forgalmat, z-tengely pedig a vizsgált területen megjelenő teljes 

forgalmat. A vizsgálat során utcahálózatonként vizsgált 54 forgalmi terhelési eset esetében a 

hálózatra behaladó és a hálózatról kihaladó forgalom aránya eltérő. A vizsgálati módszertannal 

lehetőség nyílt arra, hogy a hálózaton megjelenő forgalom azonos nagysága mellett, a vizsgálati 

területre be- és kihaladó forgalom eltérő aránnyal elemezhetővé váljon. Minden egyes terhelési 

esetben a belső és külső forgalmi zónák közötti forgalom nagysága azonos. Azaz 1 belső 

forgalmi zónából minden egyes külső forgalmi zónába azonos nagyságú forgalom tart, valamint 

1 külső forgalmi zónából minden egyes belső forgalmi zónába azonos nagyságú forgalom tart. 

Az 1 belső forgalmi zónában a vizsgált forgalmi ráterhelés során a generált forgalom értéke 0, 

8, 16, …, 72 E/h (az összes belső forgalmi zóna tekintetében 0, 288, 576,…,2592 E/h), valamint 

1 belső forgalmi zónába tartó forgalom értéke 0,8,16,…,72 E/h (az összes belső forgalmi zóna 

tekintetében 0, 288, 576,…,2592 E/h) nagyságot vesz fel. Az összes belső forgalmi zónához 

tartozó közlekedési igény azonos mértékű, amelynek összegzett értéke megegyezik az az 12. 

ábra x- és y-tengelyének metszetében elhelyezkedő fekete négyszögek által jelölt értékekkel. A 

teljes hálózaton megjelenő forgalom nagyságának és 1 belső forgalmi zónához tartozó 
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forgalomnagyság (forgalmi zónába befele és kifele haladó forgalom összesítve) közötti 

kapcsolatot összefoglalóan a 6. táblázat tartalmazza. 

 

 

 

6. táblázat: Hálózatokon megjelenő forgalom nagysága 

Hálózaton megjelenő forgalom 
nagysága 

(befele és kifele haladó összesen) 
[E/h] 

288 576 864 1152 1440 1728 2016 2304 2592 

Egy belső forgalmi zónában 
megjelenő forgalom nagysága 

(befele és kifele haladó összesen) 
[E/h] 

8 16 24 32 40 48 56 64 72 

 

4.1.3 MAKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT 

Kutatásomban, hasonlóan a mikroszkopikus vizsgálathoz, makroszkopikus forgalmi 

vizsgálattal is elemeztem elméleti, négyzetrács alapú utcahálózatok és lakótelepek 

utcahálózatának forgalomlebonyolító képességét. A vizsgálataimban a lakóterületek 

elhagyhatósága kérdésével foglalkoztam. Az utcahálózati modellekben a forgalom vizsgált 

területen belül keletkezett és a hálózatot felépítő utcaszakaszokon keresztül hagyta el 

modellezési területet.  

Első lépésben 23 elméleti, négyzetrács kialakítású utcahálózati modellt vizsgáltam. A 23 

modellre azért volt szükség, hogy több, utcahálózatot felépítő alkotóelem forgalomra gyakorolt 

hatását vizsgálni tudjam. Az eredmények alapján megállapítottam az utcahálózatok azon 

építőelemeit, amelyek a legnagyobb hatással vannak a hálózati forgalom lebonyolódására. 

A kapott eredményeket felhasználtam lakótelepek utcahálózatának vizsgálata során. A 

komplexebb felépítéssel rendelkező lakótelepek utcahálózatának vizsgálata során az elméleti 

utcahálózatok elemzésekor kapott eredmények összetetten jelentkeztek. 

A disszertációban először a kutatásban alkalmazott területi modellek és forgalmi modelleket 

mutatom be, amelyet az eredmények bemutatása követ. 

 

 

Területi modellek 

Utcahálózatok elméleti kialakításának vizsgálata 
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A csomópontok és utcaszakaszok elhelyezkedése alapján 8 vizsgálati paramétert 

állapítottam meg. Ezekhez a vizsgálatokhoz összesen 23db eltérő utcakialakítással rendelkező 

elméleti modell készült. E modellek csoportosított elemzésével lehetővé vált az alábbi 8 

paraméter vizsgálata: 

1) kijárati csomópontok elhelyezkedése, 

2) kijárati csomópontok száma, 

3) kijárati csomópontok kijárati ágainak száma, 

4) terület mérete, 

5) terület alakja, 

6) a belső utcahálózatot felépítő párhuzamos utcaszakaszok távolsága, azaz a belső 

utcahálózati raszter, 

7) a forgalom területről történő elhagyását biztosító gyűjtőút elhelyezkedése, 

8) belső lakóutcák egyirányú forgalmi kialakítása. 

Az elemzett 23 utcamodellel lehetőségem nyílt arra, hogy a vizsgálati paramétereknek az 

utcahálózatokon megjelent forgalomra gyakorolt hatása kutathatóvá váljon. Ezt biztosítandó, 

az egyes utcahálózati paramétereket csoportosítva vizsgáltam meg A csoportos összehasonlítás 

eredményessége érdekében mindegyik vizsgálati csoport legkevesebb 4 utcahálózati modellt 

tartalmazott. A kiválasztott 23 utcahálózati modell a kutatás peremfeltételeinek meghatározása 

során adódott. Az elemzésre kiválasztott modelleket és a fontosabb adataikat a 7. táblázat 

tartalmazza. 

 

7. táblázat: Vizsgált elméleti utcahálózatok kialakítása – fontosabb adatok 
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A B C D E F G H I J K 

e3_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 3 3 
határoló 

(zárt) 
36,750 

e4_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 
határoló 

(zárt) 
37,000 

e4k_v0_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 belső 37,000 

e4k_v1_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 belső 37,000 
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e4k_v2_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 belső 37,000 

e4k_v3_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 belső 37,000 

e4k_v4_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 3 
határoló 
(részben) 

37,000 

s3_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 3 3 
határoló 

(zárt) 
36,750 

s4_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 4 
határoló 

(zárt) 
37,000 

s6_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 3 6 
határoló 

(zárt) 
37,500 

s8_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
38,000 

s8_1000_8x5 1,000 1000 1000 8 5 2,500 4 8 
határoló 

(zárt) 
32,000 

s8_1000_8x6 1,000 1000 1000 8 6 2,083 4 8 
határoló 

(zárt) 
34,000 

s8_1000_8x7 1,000 1000 1000 8 7 1,786 4 8 
határoló 

(zárt) 
36,000 

s8_391_5x5 0,391 625 625 5 5 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
17,000 

s8_563_6x6 0,563 750 750 6 6 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
23,000 

s8_766_7x7 0,766 875 875 7 7 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
30,000 

s8_625_8x5 0,625 625 1000 8 5 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
25,250 

s8_750_8x6 0,750 750 1000 8 6 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
29,500 

s8_875_8x7 0,875 875 1000 8 7 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
33,750 

s8_egy_nr_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
24,000 

s8_egy_mr_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
24,000 

s8_egy_kr_1000_8x8 1,000 1000 1000 8 8 1,563 4 8 
határoló 

(zárt) 
24,000 

*: határoló (zárt): határoló gyűjtőút határolja kívülről körül az utcahálózati modellt,; határoló (részben): határoló gyűjtőút 

nem m inden oldalról határolja körül az utcahálózati modellt; belső: belső gyűjtőút 

 

A 7. táblázat A oszlopában a modellek neve szerepel. Az itt szereplő karakterek jelentése az 

alábbi, e vagy s: a kijárati csomópont elhelyezkedése, e: amely él mentén, a határoló gyűjtőút 

mentén a utcahálózati modellek horizontális és vertikális szimmetriatengelyében elhelyezkedő 

kijárati csomópont, s: amely az utcahálózati modellek sarkában elhelyezkedő kijárati 

csomópont, e4k: a belső gyűjtőút az utcahálózati modell területén belül halad keresztül, s8_egy: 

az egyirányú forgalomirányítással rendelkező belső utcahálózat, nr: normál-rendszer, mr: 

Malcher-rendszer, kr: körös-rendszer [31].  
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G oszlopban egy belső tömb területe szerepel, amely tömb területének az egymással 

párhuzamos utcák úttengelye által határolt terület nagyságával azonosítható. A valóságban ez 

a szabályozási szélességtől függően, ennél a méretnél egy lakótömb területe kisebb. A gyűjtőút 

elhelyezkedését a vizsgált modellekhez képest a J oszlop jeleníti meg. A K oszlop a teljes 

utcahálózat hosszát tartalmazza. A teljes utcahálózat meghatározása során forgalmi irányonként 

számítottam a lakóutcák és a gyűjtőutak összegzett hosszát. 

A négyzetrács alakú utcahálózatok elemzése során, amely változó nagyságú forgalmi 

ráterhelés mellett történt az alkalmazott modellek mindegyikében a lakótömböket határoló, 

egymással párhuzamos utcaszakaszok úttengelye egymástól 125 m távolságra található.  

A vizsgált utcahálózati modellek kialakításukban egymástól különböznek, ugyanakkor 

hasonló felépítést követnek. A 8. táblázat azon topológiai mérőszámokat tartalmazza, amelyek 

alapján az eltérő beépítési móddal rendelkező településrészeket jellemeztem. 

 

8. táblázat: Vizsgált utcahálózati modellek jellemző topológiai mérőszáma 

Terület neve 
utcahálózat-

sűrűség 
(km/km2) 

utcaszakasz-
sűrűség 
(db/km2) 

csomópont 
sűrűség 
(db/km2) 

kapcsolati 
index 

(db/db) 

alaktani 
index 

(km2/km2) 

egyirányú 
utcák arány a 

teljes 
utcaszámhoz 
viszonyítva

(%) 

e3_1000_8x8 36,000 288,000 77,000 3,740 0,637 0 

e4_1000_8x8 36,000 288,000 80,000 3,600 0,637 0 

e4k_v0_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

e4k_v1_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

e4k_v2_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

e4k_v3_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

e4k_v4_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

s3_1000_8x8 36,000 288,000 80,000 3,600 0,637 0 

s4_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

s6_1000_8x8 36,000 288,000 80,000 3,600 0,637 0 

s8_1000_8x8 36,000 288,000 81,000 3,556 0,637 0 

s8_1000_8x5 30,000 186,000 54,000 3,444 0,637 0 

s8_1000_8x6 32,000 220,000 63,000 3,492 0,637 0 

s8_1000_8x7 34,000 254,000 72,000 3,528 0,637 0 

s8_391_5x5 38,400 307,200 92,160 3,333 0,637 0 

s8_563_6x6 37,333 298,667 85,333 3,500 0,637 0 

s8_766_7x7 36,571 292,571 83,592 3,500 0,637 0 

s8_625_8x5 37,200 297,600 86,400 3,444 0,572 0 

s8_750_8x6 36,667 293,333 84,000 3,492 0,611 0 

s8_875_8x7 36,286 290,286 82,286 3,528 0,631 0 

s8_egy_nr_1000_8x8 22,000 176,000 81,000 2,173 0,637 77,778 

s8_egy_mr_1000_8x8 22,000 176,000 81,000 2,173 0,637 77,778 

s8_egy_kr_1000_8x8 22,000 176,000 81,000 2,173 0,637 77,778 
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Az utcahálózati modellek hasonló kialakítása és felépítése a topológiai mérőszámok 

felhasználásával válik láthatóvá. A mérőszámok megállapításakor a kijárati csomóponti 

ágakkal nem foglalkoztam. A 8. táblázat második oszlopában megjelölt területekhez tartozó 

utcaszakaszokat és csomópontokat vettem figyelembe a számítás során. Az utcahálózatok 

felépítését jellemző mérőszámok nagyfokú hasonlósága mellett a forgalmi ráterhelések során 

kapott eredményekben mégis jelentős eltérések jelentkeztek. Ezek alapján megállapítható volt, 

hogy a hálózati forgalom lefolyását befolyásoló utcahálózati elemek elrendezésében kis 

különbségek is jelentős hatást gyakorolnak az utcahálózatokon megjelenő forgalom 

lebonyolódására. 

A kutatás során elemzett 23 utcahálózati modellt a vizsgálat során 6 csoportba soroltam. A 

csoportosítás elősegítette a 8 vizsgálati paraméter forgalom lebonyolódásra való hatása 

vizsgálatát. A vizsgált esetek csoportosítása a 9. táblázatban található. A 6 csoport rövid 

bemutatását a Függelék 3.1 fejezet tartalmazza.  

9. táblázat: Vizsgálatra kiválasztott utcahálózati modellek csoportosítása 

Paraméter vizsgálat  
(vizsgálat célja) 

Felhasznált modellek 
Vizsgálatra kiválasztott modellek jellemzése 

(vizsgálat paraméterek) 
Azonos paraméter Eltérő paraméter 

A B C D 

I. csoport 
Ugyanolyan alakú, de eltérő 
méretű területek vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- s8_391_5x5 
- s8_563_6x6 
- s8_766_7x7 

- Kijárati csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati csomópontok 
száma 

- Kijárati csomópontok 
kijárati csomóponti 
ágszáma 

- Terület alakja 
- Belső utcahálózati raszter 
- Gyűjtőút elhelyezkedése 
- Egyirányúsítás 

- Terület mérete 

II. csoport 
Eltérő alakú területek 
vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- s8_625_8x5 
- s8_750_8x6 
- s8_875_8x7 

- Kijárati csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati csomópontok 
száma 

- Kijárati csomópontok 
kijárati csomóponti 
ágszáma 

- Belső utcahálózati raszter 
- Gyűjtőút elhelyezkedése 
- Egyirányúsítás 

- Terület mérete 
- Terület alakja 

 

III. csoport 
Kijárati csomópontok 
számának és 
elhelyezkedésének vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- e3_1000_8x8 
- e4_1000_8x8 
- s3_1000_8x8 
- s4_1000_8x8 
- s6_1000_8x8 

- Terület mérete 
- Terület alakja 
- Belső utcahálózati raszter 
- Gyűjtőút elhelyezkedése 
- Egyirányúsítás 

- Kijárati 
csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati 
csomópontok száma 
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- Kijárati 
csomópontok kijárati 
csomóponti ágszáma 

IV. csoport 
Belső utcahálózat sűrűségének 
vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- s8_1000_8x5 
- s8_1000_8x6 
- s8_1000_8x7 

- Kijárati csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati csomópontok 
száma 

- Kijárati csomópontok 
kijárati csomóponti 
ágszáma 

- Terület mérete 
- Terület alakja 
- Gyűjtőút elhelyezkedése 
- Egyirányúsítás 

- Belső utcahálózati 
raszter 

V. csoport 
Gyűjtőutak elhelyezkedésének 
vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- e4_1000_8x8 

- e4k_v0_1000_8x8 
- e4k_v1_1000_8x8 
- e4k_v2_1000_8x8 
- e4k_v3_1000_8x8 
- e4k_v4_1000_8x8 

- Terület mérete 
- Terület alakja 
- Belső utcahálózati raszter 
- Egyirányúsítás 

- Kijárati 
csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati 
csomópontok száma 

- Kijárati 
csomópontok kijárati 
csomóponti ágszáma 

- Gyűjtőút 
elhelyezkedése 

VI. csoport 
Utcahálózat 
egyirányúsításának vizsgálata 

- s8_1000_8x8 
- s8_egy_1000_nr_8x8 
- s8_egy_1000_mr_8x8 
- s8_egy_1000_kr_8x8 

- Kijárati csomópontok 
elhelyezkedése 

- Kijárati csomópontok 
száma 

- Kijárati csomópontok 
kijárati csomóponti 
ágszáma 

- Terület mérete 
- Terület alakja 
- Belső utcahálózati raszter 
- Gyűjtőút elhelyezkedése 

- Egyirányúsítás 

 

A 9. táblázat sorai tartalmazzák a vizsgálati csoportosításokat. Táblázat C és D oszlopában 

a vizsgálatra kiválasztott modelleket jellemeztem, dőlt betűvel emeltem ki a D oszlopban a 

kiválasztott modellek eltérő tulajdonságait, a vizsgálati paramétereket. 

A vizsgált modellek csoportosítását a 13. ábra tartalmazza. Az utcahálózati modellek 

ismertetése során alkalmazott színek megegyeznek az eredmények kiértékelése során 

alkalmazott színekkel. A vizsgált 23 utcahálózati modell felépítését részletesen a Függelék 3.1 

fejezete tartalmazza. 
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13. ábra: Megvizsgált utcahálózati modellek csoportosítás alapján. Nagy pont: kijárati csomópont, vékony vonal: lakóutca, 
vastag vonal: gyűjtőút, nagy pontból a területről kifele mutató vastag vonal: kijárati csomóponti ág. nyilak: haladási irány. 
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Lakótelepek utcahálózatának vizsgálata 

 

A kutatás során 5 budapesti lakótelep utcahálózatát mértem fel, a lehetséges vizsgálati 

helyek felépítésének és kialakításának figyelembevételével. A vizsgálat során az alábbi 

lakótelepeket elemeztem. Gazdagréti lakótelep (röv. GR), Kaszásdűlői lakótelep (röv. KD), Pók 

utcai vagy másnéven Római úti lakótelep (röv. PK), Békásmegyeri I. lakótelep (röv. BMi), 

Békásmegyeri II. lakótelep (röv. BMii). Békásmegyeri lakótelep két ütemben épült, amelyeket 

egymástól a Szentendrei út választja el. A lakótelepek nagysága és kialakításukban lévő 

különbségeknek köszönhetően alkalmasak az elemzésre. A vizsgált lakótelepek fontosabb 

statisztikai adatait az 10. táblázat tartalmazza [108], [115].  

 

10. táblázat: Vizsgált lakótelepek fontosabb adatai 

Vizsgált 
terület 

Beépítési mód  
(épületek alapján) 

Terület  
(km2) 

Lakónépesség
(fő) 

Lakásszám 
(db) 

Népsűrűség  
(fő/km2) 

Építési idő 

BMi sávos beépítés 0.898 21020 9403 23416,5 1970-89 

BMii utcás beépítés 0.589 12451 5573 21127,7 1970-89 

GR sávos beépítés 0.426 9894 4968 23225,4 1981-90 

KD bokros, utcás-teres beépítés 0.333 7548 3319 22666,7 1981-84 

PK bokros, utcás-teres beépítés 0.704 8978 4532 12752 1970-89 

 

A lakótelepek kiválasztását követően azok utcahálózatát és a gépjárműtárolásra alkalmas 

parkolóhelyeit mértem fel a következők szerint.  

Első lépésben a lakótelepek utcahálózatát állítottam elő, amely a disszertáció 2.1 fejezetben 

leírtakhoz hasonlóan történt. A legfontosabb lépéseket röviden, összefoglaló jelleggel 

ismertetem. A7 adatszerzés során a vizsgálati területek utcahálózatát online közösségi 

térképről, www.openstreetmap.org, letöltöttem, majd azokat térinformatikai szoftverben, 

ArcGIS, feldolgoztam. A letöltött adatok validálása érdekében, helyszíni felmérések 

segítségével a lakótelepek utcahálózatát pontosítottam. A területek helyszíni bejárását követően 

a letöltött utcahálózati adatokat kiegészítettem, mert számos esetben a kisebb lakóutcák, 

kiszolgálóutak és az utcák forgalmi szempontból egyirányú kialakítását a közösségi 

szerkesztésű térkép nem megfelelően tartalmazta. A helyszíni bejárás emellett lehetővé tette a 

vizsgált területeken alkalmazott forgalomcsillapítás és a parkolóhelyek számának és 

elhelyezkedésének felmérését. A parkolóhelyek pontos felmérése a vizsgálat szempontjából 

szükséges volt, mert ezek képezték a forgalmi réterhelések alapjait. A parkolóhelyeket számuk 

és elhelyezkedésük alapján ún. parkolótömbökben csoportosítottam. A felmérés eredményeit a 
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11. táblázat tartalmazza. A vizsgálatra kiválasztott lakótelepek utcahálózatát az 14. ábra mutatja 

be, amely az utcaszakaszok besorolása mellett tartalmazza a parkolóhelyek elhelyezkedését és 

azok felmért kapacitását. 

A 14. ábra megjeleníti, hogy a kijárati utak biztosítják a lakótelepek belső utcahálózata és a 

település többi része közötti forgalmi kapcsolatot. Meghatározásuk az Egységes Forgalmi 

Modell alapján történt [116]. Az ábra továbbá tartalmazza a többi utcahálózatot felépítő 

építőelemeket, úm. csomópontokat, utcaszakaszokat, parkolóhelyeket. Mindezeket az 

utcahálózaton belüli elhelyezkedés és hálózati funkciójuk alapján egységes nevezéktan alapján 

jelöltem, amelyeket részletesen disszertáció 4.1.1 fejezete tartalmaz. 

 

 

 

14. ábra: Vizsgált lakótelepek utcahálózata és parkolóhelyek elhelyezkedése 
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11. táblázat: Lakótelepek utcahálózata, alkalmazott forgalomcsillapítása és parkolóhelyek száma és azok viszonya a lakos és 
lakásszámhoz 
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BMi 5605 72 9403 0,596 21020 0,267 37,5 30-s övezet 

BMii 4028 56 5573 0,723 12451 0,324 23,8 30-s övezet 

GR 3920 58 4968 0,789 9894 0,396 19,4 Lakó-pihenő 

KD 2127 56 3319 0,641 7548 0,282 16,8 30-s övezet 

PK 3717 76 4532 0,820 8978 0,414 32,7 lakó-pihenő 

 

A parkolóhelyek vizsgálatának eredményeként és helyszíni bejárás során számos esetben 

tapasztaltam, hogy a járművek több esetben nem a számukra kiépített parkolási felületet 

használják. A vizsgált lakótelepeken nem áll rendelkezésre megfelelő számú kijelölt parkolási 

terület, hogy az OTÉK-ben [106] előírt 1 lakásra jutó 1 parkolóhely biztosítva legyen, másrészt 

azt is tapasztaltam, hogy a gépjárműtulajdonosok szeretik az autójukat a lakásukhoz a lehető 

legközelebb tárolni, még akkor is, ha ez nem szabályos és ez a gyalogosok számára fenntartott 

közterületen, vagy zöldterületen történik. Ez akkor is megfigyelhető, ha a lakóépületektől 50-

100 m-re már rendelkezésre áll szabad parkolóhely. A parkolóhelyek számát illetően 

megemlítendő, hogy számuk a burkolati jelek általános hiánya következtében becsült érték. A 

parkolóhelyek kapacitásának és elhelyezkedésének a lehető legpontosabb felvétele azért volt 

fontos, mert forgalmi vizsgálatok során ezen helyszínek jelentették a forgalomgeneráló 

zónákat. 

 

Forgalmi modell 

Makroszkopikus szintű forgalmi modellezéssel vizsgáltam mind az elméleti utcahálózatok 

kialakításait, mind pedig a lakótelepek utcahálózatának kialakításait. 

Jelen fejezetben az alkalmazott forgalmi ráterhelést összevontan mutatom be a vizsgálatok 

között megjelenő különbségek hangsúlyozása mellett. 

Az utcahálózatok makroszkopikus forgalmi vizsgálataihoz a német PTV közlekedési 

szoftverfejlesztő cég VISUM 15-ös forgalom szimulációs szoftverét használtam fel. A 

makroszkopikus közlekedési modellek felépítése során az azokat felépítő elemeket, úm. 

utcaszakaszok, csomópontok, forgalmi zónák, konnektorok előre meghatározott tulajdonságok 

alapján definiáltam.  
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A közlekedési modellezésben alkalmazott ellenállásfüggvények hatásaként a számítógéppel 

modellezett forgalom karakterisztikája torlódott állapotban eltér a valóságban tapasztalható 

lefolyástól. Túltelített forgalmi állapotban ezt mutatja az átlagos sebesség-forgalomnagyság és 

az átlagos utazási idő forgalomnagyság összefüggés alakja [76]. 

A modellekben definiált élek, utcaszakaszok elnevezését a disszertáció 4.2.1. fejezetében a 

8. ábra tartalmazza, amíg azok jellemzését a 5. táblázat. Az utcaszakaszok forgalmi jellemzőit 

a 12. táblázat tartalmazza elméleti utcahálózatok esetében, illetve a 13. táblázat a lakótelepek 

vizsgálata esetében.  

 

12. táblázat: Makromodell (elméleti lakóegység) során alkalmazott utcakialakításainak tulajdonságai 

Alkalmazott utca típusa 
Sávszám – forgalmi  

irányonként 
(db) 

Forgalmi 
teljesítőképesség  

(E/h/irány) 

Megengedett maximális 
sebesség 
(km/h) 

Belső lakóutca 1 500 30 

Kijárati csomóponti ág, 
Határoló gyűjtőút út, Belső 
gyűjtőút 

1 1000 50 

 

13. táblázat: Utcaszakaszok forgalmi jellemzői a makromodellezés során 

Utca típusa 
Sávszám – forgalmi 

irányonként 
(db) 

Forgalmi 
teljesítőképesség  

(E/h/irány) 

Megengedett maximális 
sebesség 
(km/h) 

Belső lakóutca 1 500 30 

Belső lakóutca  
(Vegyes használatú út)* 

1 150 10 

Belső gyűjtőút 1 1000 50 

Határoló gyűjtőút 1 1000 50 

Kijárati csomóponti ág† 

1 1000 50 

2 2000 50 

3 3600 70 

* Bizonyos lakóutcák kialakításukat tekintve vegyes használatú utak, ahol a gyalogos és gépjárműforgalom elválasztás 

nélküli, közúti burkolat szélessége kb. 2-3m. 
† A kapcsolati út modellbeli megjelenítése leképezte a valóságban lévő kialakítást 

 

A csomópontok elnevezését az elhelyezkedésük és hálózatban betöltött funkciójukat a 4.2.1 

fejezetben található 8. ábra és 4. táblázat mutatja. A csomóponti áthaladási időveszteség, 

valamint a csomópontok kapacitása meghatározására változó nagyságú forgalmi viszonyok 

mellett a HCM 2000 [117] alapú csomópontkapacitás-számítási módszert, a VISUM 

programba beépített ICA modult használtam fel. A csomóponti áthaladási időveszteség mértéke 
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a csomóponton megjelenő forgalom nagyságának függvényeként automatikusan határozta meg 

a szoftver. Ez a módszer biztosította, hogy a csomóponti időveszteség a valósággal közel 

megegyező módon, dinamikusan alakuljon a forgalom nagyságától függően, és ne kerüljön sor 

előre definiált értékek alkalmazására a modellezés során. Csomópontokban a csomóponti 

visszakanyarodási (megfordulási) mozgás minden esetben tiltásra került. A belső forgalmi 

zónákat a belső, utcák által határolt tömbökben definiáltam, mint köz- vagy magánterületen 

lévő parkolás. A belső forgalmi zónákat, a belső tömböket határoló csomópontokba 

konnektorok felhasználásával kötöttem be, amely biztosította a hálózat egyenletes 

alapterhelését. Minden utcahálózati modell esetében 1-1 külső forgalmi zónát határoztam meg, 

ezt, mint a hálózaton keletkező összes utazás végpontját definiáltam. A vizsgált hálózatokon 

megjelenő forgalom a belső forgalmi zónákban került generálásra, amíg a vizsgálati területeket 

a külső forgalmi zónán keresztül hagyta el a hálózaton megjelenő forgalom. A külső forgalmi 

zóna és a kijárati csomóponti ágak közötti kapcsolatot biztosító konnektorok élhosszúságát 

minden esetben azonosan, 0 m-ként definiáltam. A hálózati modell vázát és a forgalmi terhelés 

utcahálózatokon belüli lefolyását a 15. ábra mutatja. Ezzel a módszerrel biztosítható volt, hogy 

a területeket elhagyó forgalom azonos valószínűséggel haladjon keresztül bármely kijárati 

csomóponton. 

 

 

15. ábra: Makroszkopikus forgalmi vizsgálat elvi ábrája - elméleti kialakítás 

 

A 15. ábra bal oldala az elméleti utcakialakítást szemlélteti. A területről kifelé vezető nyilak 

mutatják, hogy milyen irányban képes a forgalom a vizsgált terület elhagyására. Az ábra jobb 

oldalán a terület forgalom-lebonyolódásának váza látható. A belső forgalmi zónákból kiinduló 

forgalom a kijárati csomópontokon és a kijárati csomóponti ágakon keresztül hagyja el a 

vizsgált területet. A forgalmi ráterhelés ideje 1óra volt. 

Az elméleti utcahálózatok esetében a vizsgálat során a hálózaton megjelenő forgalom 

minden forgalmi ráterheléskor a belső forgalmi zónákban egyenletesen került szétosztásra, azaz 
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a belső forgalmi zónákhoz rendelt forgalom értéke mindig azonos volt. A legkisebb alkalmazott 

forgalmi terhelés a belső tömbök számától és a vizsgált utcahálózat méretétől függött. A 

maximálisan meghatározott forgalomnagyság a hálózatok forgalmi teljesítőképességei 

függvényében került meghatározásra. A forgalmi terhelés legnagyobb értéke mellett a 

hálózaton közlekedő járművek átlagos utazási sebessége tartósan 10 km/h alatti értéket vett fel. 

A köztes forgalomterhelések állandó nagyságú terhelési lépcsőkben történtek. A kritikus 

pontok környezetében - ahol kis forgalmi növekmény mellett az átlagos utazási idő 

ugrásszerűen megnövekedett, vagy az átlagos utazási sebesség ugrásszerűen csökkent - további 

forgalmi ráterheléseket végeztem. A forgalmi ráterhelés során minden a forgalmi 

vizsgálatokban alkalmazott minimális (Fmin) és maximális (Fmax), továbbá a forgalmi 

határértékhez (Fh) tartozó forgalomnagyságot a 14. táblázat tartalmaz. A forgalmi határérték 

meghatározását a 4.2.2 fejezet ismerteti. 

 

14. táblázat: Elméleti utcahálózatok vizsgálata során definiált forgalomnagyságok határértékei 

Terület neve 

belső 
tömbök 
száma  

 
(db) 

minimális 
forgalom 
 - tömb  

 
(E/h) 

minimális 
forgalom 
 - hálózat 

(Fmin) 
(E/h) 

maximális 
forgalom 
 - tömb  

 
(E/h) 

maximális  
forgalom 
 - hálózat  

(Fmax) 
(E/h) 

forgalmi 
hatérérték 

 
(Fh) 

(E/h) 

e3_1000_8x8 64 5 320 60 5120 3008 

e4_1000_8x8 64 5 320 75 6080 3968 

e4k_v0_1000_8x8 64 5 320 80 6080 3968 

e4k_v1_1000_8x8 64 5 320 80 6080 3968 

e4k_v2_1000_8x8 64 5 320 75 6080 4032 

e4k_v3_1000_8x8 64 5 320 75 6080 4096 

e4k_v4_1000_8x8 64 5 320 75 6080 3520 

s3_1000_8x8 64 5 320 60 5120 3008 

s4_1000_8x8 64 5 320 75 6080 3968 

s6_1000_8x8 64 5 320 85 6720 4160 

s8_1000_8x8 64 5 320 110 8320 5824 

s8_1000_8x5 40 10 400 190 8200 5960 

s8_1000_8x6 48 10 480 150 8160 5760 

s8_1000_8x7 56 10 560 125 8120 5880 

s8_391_5x5 25 10 500 280 8000 6000 

s8_563_6x6 36 10 360 200 8100 5712 

s8_766_7x7 49 10 490 145 8085 5880 

s8_625_8x5 40 10 400 180 8200 6000 

s8_750_8x6 48 10 480 150 8160 5712 

s8_875_8x7 56 10 560 125 8120 5880 

s8_egy_nr_1000_8x8 64 5 320 110 8320 5760 

s8_egy_mr_1000_8x8 64 5 320 110 8320 5760 

s8_egy_kr_1000_8x8 64 5 320 110 8320 5760 
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A lakótelepek utcahálózatának forgalomlebonyolító képessége vizsgálatát növekvő forgalmi 

ráterhelés mellett tanulmányoztam. A forgalomi ráterhelések nagyságát a parkolótömbök 

kapacitása alapján osztottam szét a modelleken belül, azaz minden belső forgalmi zónához 

eltérő nagyságú forgalmi terhelés tartozott. 

A forgalmi terhelés nagyságának meghatározása során 1000 lakosra jutó 394 személyautó 

nagyságú személygépjárműállományt vettem figyelembe. A forgalmi terhelés nagyságát a 

vizsgált területek lakosszáma és a személygépjármű-ellátottság együttes vizsgálatával 

határoztam meg. Az egymást követő forgalmi ráterhelés értéke e legnagyobb forgalomnagyság 

10%-os növekménye volt.  

A fokozatosan növekvő forgalomnagyságú vizsgálat addig folytatódott, ameddig a vizsgált 

közlekedési hálózat a forgalmi teljesítőképességét el nem érte, azaz a vizsgált esetekben a 

hálózaton kialakuló átlagos utazási sebesség tartósan 10 km/h alatt maradt. A kritikus 

forgalomnagyságok környezetében, ahol kis forgalmi növekmény hatására az átlagos utazási 

idő ugrásszerűen megnövekedett, vagy az átlagos utazási sebesség ugrásszerűen csökkent, 

további forgalmi vizsgálatokat végeztem el. Forgalmi vizsgálat során az egyes lakótelepek 

esetében alkalmazott minimális (Fmin) és maximális (Fmax) forgalomnagyságokat, valamint 

forgalmi határérték (Fh) nagyságát a 15. táblázat tartalmazza. 

15. táblázat: Lakótelepek utcahálózatának vizsgálata során definiált forgalomnagyságok határértékei 

Terület neve 
parkolótömbök 

száma  
(db) 

átlagos 
minimális 
forgalom – 

parkolótömb* 
(E/h) 

minimális 
forgalom 
 - hálózat  

(Fmin) 
(E/h) 

átlagos 
maximális 
forgalom – 

parkolótömb* 
(E/h) 

maximális 
forgalom 
 - hálózat  

(Fmax) 
(E/h) 

forgalmi 
határérték 

(Fh) 
(E/h) 

BMi 72 7.8 562 110.6 7961 3088 

BMii 56 7.3 407 93.5 5238 2824 

GR 58 6.8 396 67.6 3920 1970 

KD 56 3.8 215 76.0 4254 3148 

PK 76 4.9 374 78.2 5945 3717 

* vizsgálat során nem átlagos értékek kerültek felhasználásra 
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4.2 EREDMÉNYEK 

Az utcahálózati modellekhez tartozó eredményeket a disszertáció 4.1 Módszertan fejezetében 

található csoportosítás alapján összesítettem. Először a mikroszkopikus forgalmi vizsgálat 

eredményeit, majd a makroszkopikus forgalmi vizsgálat eredményeit mutatom be.  

 

4.2.1 MIKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT – ELMÉLETI UTCAHÁLÓZATOK 

Mikroszkopikus forgalmi vizsgálat eredményeit forgalomlebonyolódás szempontjából az 

átlagos utazási idő, átlagos sebesség és a használat útvonalak aránya szempontjából 

vizsgáltam. A 12. ábra tartalmazza a mikroszkopikus forgalmi vizsgálat során figyelembe vett 

forgalomnagyságokat, a területre befelé és a területről kifelé haladó forgalom váltakozó 

nagyságának szemléltetésével. A vizsgálati eredmények 2D felületi ábrák alkalmazásával 

kerültek megjelenítésre (16. ábra, 17. ábra, 18. ábra), ahol az x-tengely a területre befelé tartó 

forgalomat, az y-tengely a területről kifelé haladó forgalmat jelöli. Az ábrázolás előnye, hogy 

a megvizsgált állapotokon túl, a köztes terhelési esetekre is következtetni enged.  

A vizsgált utcahálózatok felépítése jelentős hatást gyakorol a rajta megjelenő forgalom 

lefolyására, valamint az eredmények alapján következtetni lehet arra, hogy a vizsgált területre 

befele és területről kifele haladó forgalom egymáshoz viszonyított aránya azonos 

forgalomnagyság mellett milyen hatást gyakorolt a vizsgált forgalomminőséget jellemző 

mennyiségekre. 

 

Átlagos utazási idő 

Forgalmi vizsgálatok során elemzett 6 utcahálózati kialakítás a forgalom függvényében más 

és más módon hat a hálózaton megjelenő személygép-járművek átlagos utazási idejére, 

amelyhez tartozó eredményeket a 16. ábra tartalmazza. A függelék 2.1.1 fejezete a vizsgálat 

eredményeit bemutató ábrákat nagyobb méretben tartalmazza. Az egyes vizsgálati esetekhez 

tartozó átlagos utazási idő, a hálózaton a vizsgálat alatt megjelenő járművek utazási idejének 

számtani átlagaként határoztam meg. 

Az első esetben (i) a klasszikus kétirányú belső utcahálózattal rendelkező utcakialakítás 

esetében a legalacsonyabb az átlagos utazási idő mértéke, amelyet a zsákutcás belső 

utcahálózati kialakítás (vi) követ. Alacsony forgalmi terhelés mellett az egyirányú 

utcahálózatokhoz (ii), (iii), (iv) tartozó átlagos utazási idő értéke a legmagasabb. Hurok utcás 

kialakítás (v) esetében alacsony forgalmi ráterhelés mellett a zsákutcás kialakításhoz hasonló a 
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forgalomminőséget jellemző mennyiségek alakulása. Amennyiben a hálózaton megjelenő 

forgalom összesített nagysága meghaladja a 1440 E/h értéket, az utazási idő erőteljesebben 

növekszik, mint másik 5 vizsgált esetben. 

    

     

     

16. ábra: 6 vizsgált utcahálózathoz tartozó átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan. (i) 
Klasszikus kétirányú kialakítás, (ii) Egyirányú kialakítás – négyszög rendszer, (iii) Egyirányú kialakítás – Malcher rendszer, 

(iv) Egyirányú kialakítás – körös rendszer, (v) Hurokutcás rendszer, (vi) Zsákutcás rendszer 

Az összes vizsgált utcahálózati esetben megfigyelhető, hogy az átlagos utazási idő a befele 

és kifele haladó forgalom arányában aszimmetrikus. Azonos nagyságú forgalmi ráterhelés 

mellett, tisztán a vizsgálati területről befele haladó forgalmi ráterheléshez alacsonyabb átlagos 
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utazási idő tartozik, mint a tisztán a vizsgált területről kifele haladó forgalom esetén. Az 

eredmény azt mutatja, hogy azonos mértékű forgalmi terhelések esetén az utcahálózat 

feltöltéséhez kevesebb idő szükséges, mint kiürítéséhez. 

Átlagos sebesség 

Az átlagos sebességet a vizsgálat során az utcahálózatokon megjelent személygépjárművek 

utazási sebességének számtani átlagaként határoztam meg. Az eredményeket a 17. ábra 

tartalmazza. A függelék 2.1.2 fejezete a vizsgálat eredményeit tartalmazó ábrákat nagyobb 

méretben mutatja. 

Az összes hálózati modell alapján a forgalom hálózati lebonyolódása szempontjából a 

legkedvezőbb kialakítással a klasszikus kétirányú kialakítás (i) rendelkezik. Alacsony hálózati 

forgalom esetén a hálózaton megjelenő személygépjárművek sebessége 30 km/h körül alakul 

és nagyobb forgalmi terhelés mellett sem csökken 23 km/h alá.  

A zsákutcás kialakításnál (vi) hasonló viselkedési forma figyelhető meg. Egyirányú 

utcahálózatok esetében a kezdeti sebesség alacsonyabb, 28 km/h körül alakul. A közlekedési 

hálózaton megjelenő nagyobb forgalom esetében ugyanakkor jelentősen csökken az átlagos 

sebesség 19 km/h körüli értékre, különösen a Malcher rendszer (iii) esetében.  

Hurok utcás kialakítás (v) esetében szintén megfigyelhető és a jelenség az átlagos sebesség 

és forgalomnagyság közötti összefüggésben. Kezdeti, minimális forgalom ráterhelés mellett 

(288E/h – 576E/h) a hálózathoz tartozó átlagos sebesség 30 km/h körüli értéket vesz fel, mert 

belső csomópontok híján, kisebb csomóponti áthaladási időveszteség jelentkezik. Növekvő 

forgalmi terhelés hatására jelentősen csökken az átlagos sebesség (15 - 17km/h értékre), 

ugyanis a személygépjárművek nem tudnak lehetőségek híján alternatív útvonalakat választani 

és a hálózaton szétoszlani. A jelenséget részletesebben a Használt útvonalak aránya 

alfejezetben mutatom be. 

Az átlagos utazási sebességeknél is megfigyelhető, hogy a vizsgálati területekre a befele és 

kifele haladó forgalom arányában a vizsgált forgalomminőségi jellemzők eltérnek egymástól. 

Azonos befele haladó forgalomhoz magasabb átlagos sebesség tartozik, mint a területet elhagyó 

forgalomhoz. Ez különösen abban az esetben figyelhető meg, ha a hálózaton csak a területre 

befele, vagy csak a területről kifele haladó forgalom van. 
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17. ábra: 6 vizsgált utcahálózathoz tartozó átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan. (i) 
Klasszikus kétirányú kialakítás, (ii) Egyirányú kialakítás – négyszög rendszer, (iii) Egyirányú kialakítás – Malcher rendszer, 

(iv) Egyirányú kialakítás – körös rendszer, (v) Hurokutcás rendszer, (vi) Zsákutcás rendszer 

 

Használt útvonalak aránya 

A forgalmi vizsgálat során az átlagos sebesség és átlagos utazási idő vizsgálata mellett a 

járművek által használt útvonalak számát is megvizsgáltam. Az eredményeket a 18. ábra 

tartalmazza. A függelék 2.1.3 fejezete a vizsgálat eredményeit bemutató ábrákat nagyobb 

méretben tartalmazza.  
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18. ábra: 6 vizsgált utcahálózathoz tartozó használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan. 
(i) Klasszikus kétirányú kialakí-tás, (ii) Egyirányú kialakítás – négyszög rendszer, (iii) Egyirányú kialakítás – Malcher 

rendszer, (iv) Egyirányú kialakítás – körös rendszer, (v) Hurokutcás rendszer, (vi) Zsákutcás rendszer 

 

A használt útvonalak aránya megadja a személygépjárművek által bejárható minimális 

útvonalak, jelen esetben 288 útvonal, valamint az utcahálózaton megjelent forgalom által 

ténylegesen bejárt útvonalak számarányát. Az útvonalak minimális száma a megegyezik a belső 

forgalmi zónák (36) és a külső forgalmi zónák (8) szorzatával (288), amely azonos a vizsgálat 

során alkalmazott legalacsonyabb forgalmi ráterheléssel. Amennyiben a használt útvonalak 

aránya 1-gyel egyezik meg, akkor az utcahálózatokon a személygépjárművek által bejárt 



Háznagy Andor Gellért   Településrészek utcahálózatának és 
Doktori értekezés   forgalomlebonyolító képességének vizsgálata 

- 60 - 
 
 

útvonalak száma megegyezik az általuk bejárható minimális útvonalak számával. Az 

eredményeket a 18. ábra mutatja.  

Az eredmények megmutatják a vizsgált utcahálózatok felépítésében, a forgalmi terhelés 

hatására jelentkező eltéréseket. A klasszikus utcakialakítás esetén (i) megfigyelhető, hogy a 

hálózaton megjelenő forgalom növekedésével egyidejűleg a használt útvonalak száma is 

növekszik, hasonlóan a zsákutcás belső utcahálózati kialakítással (vi) rendelkező esethez. 

Mindkét vizsgálati modell esetében a belső lakóutcák kétirányúak és rendre 4-4db belső 

csomóponttal rendelkeznek. A két eset között a hálózati kialakításban a fő különbséget a 

lakóutcák és a határoló gyűjtőutak csomópontjainak száma jelenti. E két esetben megfigyelhető 

a 18. ábra alapján, hogy a személygépjárművek által felhasznált útvonalak aránya nem csak az 

utcahálózaton megjelenő forgalom abszolút nagyságától függ, hanem annak irányától is. 

Azokban az esetekben tapasztalható a használt útvonalak legkisebb aránya, ahol az 

utcahálózaton, vagy csak a vizsgált területre befele, vagy csak kifele tartó forgalom nagysága a 

vizsgálat során alkalmazott legkisebb forgalomnagysággal egyezik meg. Ez a jelenség kisebb 

mértékben az egyirányú Malcher (iii) rendszer esetén figyelhető meg, a másik három vizsgált 

esetben nem. 

Hurok utcás modell (v) esetén a rendszer felépítéséből adódóan a használt útvonalak száma 

megegyezik minimális útvonalak számával. Ettől egyedüli eltérés nagy forgalmi terhelés 

mellett (1728 E/h) azokban az esetekben jelentkezik, amikor a területről kifele haladó forgalom 

részaránya 70% körüli vagy annál nagyobb. A hurok utcás kialakítás esetén a 

személygépjárművek által használt útvonalak száma különböző forgalmi esetekben is a lehető 

legkisebb mértékű. A járművek a hálózaton a belső csomópontok hiányában nem tudnak 

alternatív útvonalakat használni és az utcahálózaton szétterülni, így koncentráltan jelenik meg 

a forgalom, amely forgalmi torlódás kialakulásához vezet már kisebb hálózati forgalom mellett. 

A belső csomópontok hiánya miatt a forgalom csatornázottan halad. A belső hurok utcák 

mentén elhelyezkedő 12db belső forgalmi zóna 2db csatlakozó csomóponton keresztül tudja 

elhagyni a belső területet, így nagyobb forgalmi terhelés hatására ezeken a lakóutakon és a 

gyűjtőutak határán lévő csomópontokban jelentős csomóponti időveszteség jelentkezik. A 

területet határoló gyűjtőutakon a megnövekedett forgalom hatására a személygépjárművek 

közötti határidőköz lecsökken és a belső hurokban lévő járművek feltorlódnak. A többi 

kialakítás esetében ez a forgalmi helyzet ritkábban jelentkezik, mert a belső csomópontokon 

keresztül a hálózaton a forgalom szét tud terülni. 
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4.2.2 MAKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT – ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 

A kutatás során az egyes vizsgálati paraméterek és a hálózatot felépítő építőelemek forgalomra 

gyakorolt hatásának kimutatása érdekében, összesen 8 forgalomminőségi jellemzőt vizsgáltam. 

Mindegyik vizsgálathoz egyedi célt rendeltem, amelyek az alábbiak.  

 

(a) Átlagos utazási idő alakulása forgalomnagyság függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom átlagos utazási idő-

forgalomnagyság összefüggésének elemzési célja az volt, hogy az utcahálózatokon 1 órás 

időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés függvényében 

megállapítható legyen, hogy az utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom milyen hatással 

van az átlagos utazási idő alakulására.  

 

(b) Átlagos sebesség alakulása a forgalomnagyság függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom átlagos sebesség-

forgalomnagyság összefüggésének elemzési célja az volt, hogy az utcahálózatokon 1 órás 

időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés függvényében 

megállapítható legyen, hogy az utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom milyen hatással 

van az átlagos sebeség alakulására.  

 

(c) Használt utcahálózat aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság 

függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom által használt utcahálózat aránya 

a rendelkezésre álló teljes utcahálózathoz viszonyított elemzés célja az volt, hogy az 

utcahálózatokon 1 órás időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés 

függvényében megállapítható legyen a közúti forgalom által használt utcaszakaszok aránya a 

teljes utcahálózathoz viszonyítva. 

 

(d, e) Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt 

utcaszakaszok aránya a forgalomnagyság függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom által használt utcaszakaszokon 

kialakuló torlódások hosszának és a használt utcaszakaszok arányának elemzési célja az volt, 

hogy az utcahálózatokon 1 órás időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi 

terhelés függvényében megállapítható legyen az utcaszakaszokon kialakuló torlódások hossza 

és a torlódás során érintett utcaszakaszok egymáshoz viszonyított aránya. Az eredmények 
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kiértékelése során az utcahálózatokon kialakuló torlódások hosszát és a torlódás során érintett 

utcaszakaszok arányát a használt utcaszakaszhoz viszonyítottam. 

 

(f) Használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom által használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtság-forgalomnagyság összefüggésének elemzési célja az volt, hogy az 

utcahálózatokon 1 órás időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés 

függvényében megállapítható legyen az utcahálózatokon közlekedő járművek által érintett 

utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága.  

 

(g) Fajlagos utazási idő alakulása az átlagos sebesség függvényében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom fajlagos utazási idő-átlagos 

sebesség összefüggésének elemzési célja az volt, hogy az utcahálózatokon 1 órás 

időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés függvényében 

megállapítható legyen, hogy az utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom milyen hatással 

van a fajlagos utazási idő alakulására. A fajlagos utazási idő megadja az egységnyi út 

megtételéhez szükséges idő nagyságát [31]. 

 

(h) Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség alakulása kijárati csomópontok esetében 

A megvizsgált utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom átlagos csomóponti áthaladási 

időveszteségének alakulása kijárati csomópontok esetében elemzési célja az volt, hogy az 

utcahálózatokon 1 órás időintervallum alatt megjelenő, változó nagyságú forgalmi terhelés 

függvényében megállapítható legyen, hogy az utcahálózatokon megjelenő közúti forgalom 

milyen hatást gyakorol a kijárati csomópontok áthaladási időveszteségére. A kijárati 

csomópontok körforgalomként kerültek definiálásra. 

 

Eredmények kiértékelésének metódusa 

A forgalmi ráterhelések elvégzését követően rendelkezésre állt minden belső és külső 

forgalmi zóna közötti útvonal, az útvonalakat bejárt járművek száma és az útvonalakhoz tartozó 

forgalmi jellemzők. A forgalmi jellemzőket (úm. sebesség, utazási idő, kapacitáskihasználtság, 

torlódás, csomóponti áthaladási időveszteség és a járművek által bejárt utcaszakaszok) a bejárt 

útvonalakhoz tartozó előfordulásuk gyakorisága alapján súlyozott átlaggal határoztam meg. Az 

eredmények kiértékelése során a függvényillesztéshez az Origin Pro programot használtam. 
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Az átlagos utazási idő és a forgalomnagyság, valamint az átlagos sebesség és 

forgalomnagyság összefüggések lefolyását tekintve a vizsgált utcahálózati modellek két 

csoportra bonthatók. 

Az első csoportba azon utcahálózati modellek tartoznak, amelyeknél a forgalom kritikus 

értékű ráterhelése esetén, ahol a telítettlen állapotból túltelített lesz, a forgalom kismértékű 

növelésekor az átlagos sebesség hirtelen csökken, illetve az átlagos utazási idő hirtelen 

növekszik. Ez megfigyelhető, amikor a kijárati csomópontokhoz tartozó kijárati utakon, azaz a 

kijárati csomóponti ágakon megjelenő forgalom ezen utak forgalmi kapacitását meghaladja, a 

hálózatot elhagyó forgalom feltorlódik a kijárati csomóponti ágak előtt, az utcahálózat 

belsejében. A kijárati csomóponti ágak kapacitása hatását mutatja az is, hogy azon 

forgalomnagyságok mellett, amelyeknél a teljes közúti hálózat forgalmi áteresztő képessége 

jelentősen csökken, a kijárati csomópontok szolgáltatási szintje áganként ’B vagy ’C’ 

szolgáltatási szint körül adódik. Az utcaszakaszokon kialakuló torlódást is figyelembe véve 

(25. ábra), tehát nem a kijárati csomópontok vagy a vizsgált területen belüli utcahálózat 

következtében jelentkezik hirtelen változás a forgalmi teljesítőképességben, hanem a kijárati 

csomóponti ágak kapacitása függvényében. Ez megfigyelhető a III. és V. csoportba tartozó 

modellek esetén. A forgalmi határérték (Fh) nagysága az utcahálózatok azon elemeinek 

összesített forgalmi kapacitásának környékén adódik, amelyek összesített kapacitása a 

forgalom lefolyása során először alacsonyabb, mint a hálózaton megjelenő teljes forgalom 

nagysága, azaz értékét a kritikus elhelyezkedésű legszűkebb keresztmetszetű hálózati elemek 

forgalmi kapacitása adja meg. 

A második csoportba tartozó többi esetben a határérték nem látható ilyen erőteljesen, az az 

átlagos sebesség-forgalomnagyság és átlagos utazási idő-forgalomnagyság esetében az 

eredményekre illeszthető folytonos függvény inflexiós pontja körül jelentkezik, amely 

összefügg a vizsgálat során alkalmazott ellenállásfüggvényekkel. Fh a telítettlen és a túltelített 

állapot határán található és e forgalomnagyság környezetében kezd a vizsgált utcahálózatokon 

a torlódás kialakulni, lásd 22. ábra. A kijárati csomópontok szolgáltatási szintjeinek elemzése 

során minden vizsgált kialakítás esetében a határértékhez tartozó forgalomnagyságnál a kijárati 

csomópont szolgáltatási szintje (a csomóponti ágak szolgáltatási szintjeinek átlagaként) eléri az 

’E’ szolgáltatási szintet. Ebben az esetben a járművek csomóponti áthaladási idővesztesége 35 s 

és 50 s közötti értéket vesz fel, és ez az I., II., IV., VI. csoport esetében jelentkezik. 

Az átlagos utazási idő-forgalomnagyság és átlagos sebesség-forgalomnagyság 

összefüggések esetén az eredményekre függvényt illesztettem a forgalmi határértéket megelőző 

és az azt követő esetekre. A forgalmi határérték mellett a függvényillesztésre hatással volt az 
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utcaszakaszok telített és túltelített eseteinek kapcsolata [76] és a HCM metódusban megjelenő 

E szolgáltatási szint fontossága [77] . 

A függvényillesztés során az eredményeket minden esetben két részre osztottam. Első 

csoportba a minimális vizsgált forgalomnagyság (Fmin) és a forgalmi határérték 

forgalomnagysága (Fh) közötti forgalomnagyságok (F) tartoznak, második csoportba a 

forgalmi határérték forgalomnagysága (Fh) és a maximális vizsgált forgalomnagyság (Fmax) 

közötti értékek kerültek. Mindkét esetben az eredményekre exponenciális függvényt illesztette, 

amelyek 0,95-nél magasabb regressziós értékkel rendelkeznek. Az alkalmazott exponenciális 

függvény a következő volt. 

 

y (4-1) 
 

A függvényillesztéseket a 19. ábra és 20. ábra tartalmazza. Az ábrákon az első csoportba 

tartozó illesztéseket szaggatott vonal, míg a második csoportba tartozó illesztéseket pontozott 

vonal jelöli. A grafikonokon az első csoportba tartozó forgalmi ráterheléseket kitöltött pontok 

(Fmin<F≤Fh), míg a második csoportba tartozó forgalmi ráterheléseket kitöltetlen pontok 

(Fh≤F<Fmax) jelölik.  

Az átlagos utazási idő és sebesség összefüggésekre illesztett függvények a teljes vizsgálati 

tartományt tekintve nem folytonosak, az alkalmazott metódus azonban alkalmas a vizsgálat 

lefolytatásához. A forgalmi jellemzők közötti kapcsolat alakulása erőteljesen a közúti hálózat 

függvénye. Emiatt nem a vizsgált hálózatok forgalomlefolyási görbéjének egységes leírása, 

hanem az összehasonlító elemzése volt a kutatás célja.  

Vizsgált tényezők közül a fajlagos utazási idő-átlagos sebesség kapcsolat esetében is az 

alábbi alakú exponenciális függvényt illesztettem az eredményekre. 

 

y ⁄ ⁄ ⁄ (4-2) 
 

Az eredményeket a 24. ábra tartalmazza és minden esetben közel azonos lefutást követnek 

az illesztett függvények, a vizsgálatra kiválasztott utcahálózatok típustól és azok 

alkotóelemeinek a forgalomra gyakorolt hatásától függetlenül. Az eredményekre illesztett 

harmadrangú exponenciális függvény 0,95-nél magasabb korrelációval rendelkezik.  

Az átlagos csomóponti időveszteség vizsgálata során különösen kijárati csomópontokon 

jelentkező áthaladási időveszteségek esetében megfigyelhető volt az áthaladási időveszteség 

exponenciális felfutása, amelyet a 25. ábra tartalmaz.  
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4.2.3 MAKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT – ELMÉLETI UTCAHÁLÓZATOK  

Elméleti utcakialakítások vizsgálata azért volt fontos lépés a kutatásomban, mert így több, 

az utcahálózati építőelem hálózati forgalomlefolyásra gyakorolt hatását elemezni tudtam. Az 

eredmények alapján megállapítható, hogy a hálózatban betöltött funkció és forgalmi kapacitás 

alapján kritikus elhelyezkedésű úthálózati elemek jelentékenyebb hatást gyakorolnak a területet 

elhagyó forgalomra, mint a belső utcahálózatot felépítő elemek. 

A kutatás során kapott eredmények feldolgozása a disszertáció 9. táblázatában megtalálható 

csoportosítás alapján történt. Az eredmények könnyebb összehasonlítása érdekében az 

alapmodell a s8_8x8_1000 mindegyik vizsgálati csoportnak a része. A forgalmat leíró 

jellemzők kiértékelése során az utcahálózati modellekhez tartozó eredményeket először 

grafikusan tartalmazza a dolgozat, majd ezt követi az eredmények szöveges kiértékelése. A 

kiértékelés során először az általános megállapításokat tartalmazza a dolgozat, jelölve a 

kapcsolódó csoportokat (pl.: I., II., VI. csoport). Majd csoportonkénti jellemzésre kerül sor, 

amennyiben az adott csoport rendelkezik egyedi tulajdonsággal. 

Néhány szóban szükséges megemlékezni a forgalmat leíró vizsgált jellemzők közötti 

összefüggések fontosságáról. Ilyen fontos szempontnak tekinthető a használt útvonalak aránya 

a rendelkezésre álló teljes hálózathoz képest, illetve azok kapacitáskihasználtsága a csomóponti 

áthaladási időveszteség mellett. Ezáltal változó nagyságú forgalmi terhelés hatására kialakuló 

forgalmi jellemzőkkel, úm. sebesség és utazási idő, kapcsolatos összefüggések 

egyértelműsíthetők. Az eredmények kiértékelése során a vizsgált forgalomminőséget jellemző 

mennyiségek közötti kapcsolat is megmutatható. 

Az utcahálózaton megjelenő forgalmat ebben a kutatási lépésben makroszkopikus szintű 

forgalmi modellezési eljárással tanulmányoztam, azaz a forgalmi vizsgálat nem a hálózaton 

megjelenő járművenként került modellezésre, mint mikroszkopikus forgalmi ráterhelések 

(VISSIM szoftver) esetében, hanem matematikai egyenletek alapján. Ennek következtében 

csak olyan éleken jelent meg forgalom, amelyek hasznossága megfelelő, így nincsenek 

„kóborló” és útvonalkereső járművek a ráterhelési eredményekben. 

A vizsgált esetekhez tartozó Fmin, Fh és Fmax értékeket a disszertáció 4.1.3 fejezetének 14. 

táblázata tartalmazza.  
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a) Átlagos utazási idő-forgalomnagyság 

   

19. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési a vizsgált utcahálózatok esetében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett átlagos utazási idő és forgalomnagyság közötti összefüggések 

eredményeit grafikusan az első csoport esetén a 19. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó 

eredmények a Függelék 3.2.1 fejezetében találhatóak. Az eredmények szöveges kiértékelését a 

16. táblázat tartalmazza. 

16. táblázat: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás Átlagos utazási idő – forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

‐ Fh-nál kisebb forgalmi terhelés esetén az eredmények értéke közel azonos (I., II., 

III., IV., VI. csoport). 

‐ Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén, minél nagyobb méretű a hálózat, annál 

nagyobb az utazási idő, azonos forgalomnagyság mellett (I., II., IV. csoport). A 

hosszabb bejárandó útvonal következtében, illetve egyre több belső csomópontot 

érint a forgalom, így csomóponti áthaladási időveszteség növekszik. 

‐ Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén az eredmények eltérnek egymástól (I., II., 

III., IV., V., VI. csoport). A torlódás mértéke növekszik, illetve használat 

útszakaszok aránya növekszik. 

‐ Fh környezetében az átlagos utazási idő hirtelen megnő (III., V. csoport). 

I. csoport - 

II. csoport - 
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III. csoport 

- Kijárati csomópontok száma, valamint azok összesített kapacitása minél 

alacsonyabb, Fh értéke annál kisebb forgalom esetén jelentkezik, illetve azonos 

forgalomnagyság mellett magasabb átlagos utazási idő figyelhető meg. Terület 

elhagyására ezért kisebb forgalmi kapacitás áll rendelkezésre, és kijárati 

csomópontok elhelyezkedése (él, sarok) minimálisan befolyásolja az 

eredményeket. 

- Kijárati csomóponti ágak száma, valamint azok összesített kapacitása minél 

alacsonyabb, Fh értéke annál kisebb forgalom esetén jelenik meg, illetve azonos 

forgalomnagyság mellett magasabb átlagos utazási idő jelentkezik. A vizsgált 

területek elhagyására annál kisebb kapacitás áll rendelkezésre. 

IV. csoport 

- Minél sűrűbb egy terület belső utcahálózata, annál magasabb az utazási idő, 

azonos forgalomnagyság mellett. Egyre több belső csomópontot érint a forgalom, 

áthaladási időveszteség növekszik, amely érték nagyobb, mint az utcaszakaszon 

jelentkező időveszteség. 

V. csoport 

- A vizsgálat eredményei közel megegyeznek egymással, ha a vizsgált területet 

feltáró gyűjtőutak a terület határán található (határoló gyűjtőút az utcahálózati 

modell 4 oldalán), vagy ha a terület belsejében vezetett az utcahálózati modellek 

függőleges és vízszintes szimmetriatengelyén helyezkednek el (belső gyűjtőút), a 

kijárati csomópontok azonos helyzete esetén. 

- Az utcahálózatok belsejében áthaladó gyűjtőutak egymással alkotott 

csomópontjainak távolságának növelése a terület súlypontjától növeli az utazási 

időt. Többet kell a járműveknek csökkentett sebességű területeken haladnia. A 

hálózat forgalmi teljesítménye legkisebb, amikor a terület belsejében haladó 

gyűjtőutak elérik a terület határát (terület 2 oldalán gyűjtőút).  

VI. csoport 

- Fh-nál alacsonyabb forgalomi terheléskor a vizsgált utcahálózati modellek közötti 

eltérés minimális. 

- Fh-nál nagyobb forgalom terheléskor az utazási idő növekedését tekintve növekvő 

sorrendben egymást követi a négyzetes-, Malcher- és a körös-rendszer egyirányú 

kialakítású utcahálózati rendszer. 
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b) Átlagos sebesség-forgalomnagyság 

    

20. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési a vizsgált utcahálózatok esetében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett átlagos sebesség és forgalomnagyság közötti összefüggések 

eredményeit grafikusan az első csoport esetén a 20. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó 

eredmények a Függelék 3.2.2 fejezetében találhatóak. Az eredmények szöveges kiértékelését a 

17. táblázat tartalmazza. 

17. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás Átlagos sebesség – forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Fh-nál kisebb forgalom esetén, minél hosszabb a terület utcahálózata, illetve 

nagyobb az modell területe, annál nagyobb az átlagos sebesség értéke, azonos 

forgalomnagység mellett (I., II., IV. csoport). A arányaiban több jármű használja 

a gyűjtőutakat. 

- Fh-nál nagyobb forgalom esetén eltűnik az eredmények közötti kezdeti különbség 

(I., II., IV., VI. csoport). A kisebb utcahálózatok esetén nagyobb az utazási 

sebesség, kisebb torlódás alakul ki a hálózaton, kevesebb csomópontot érint a 

hálózaton megjelenő forgalom, illetve alacsonyabb a csomóponti áthaladási 

időveszteség. 

- Fh környezetében az átlagos sebesség kis forgalmi terhelés hatására hirtelen 

csökken (III., V. csoport) 

I. csoport - 

II. csoport - 
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III. csoport 

- Kijárati csomópontok helyzete alapján Fh-nál kisebb forgalomnagyság mellett 

sarkokban elhelyezkedő csomópontont esetén nagyobb átlagos sebesség alakul ki 

a hálózaton, mint élek mentén elhelyezkedő csomópontok esetében. Amennyiben 

az utcahálózat minél több kijárati csomóponttal rendelkezik, úgy Fh értéke annál 

nagyobb forgalom mellett jelentkezik, amennyiben a kijárati csomóponti ágak 

száma, valamint azok összegzett forgalmi kapacitása állandó. 

- Kijárati csomóponti ágak száma, valamint azok összesített kapacitása befolyásolja 

a forgalmi jellemzőket. Amennyiben a kijárati csomóponti ágak száma, valamint 

azok összegzett forgalmi kapacitása minél nagyobb, annál nagyobb átlagos 

sebesség alakul ki az utcahálózaton, a kijárati csomópontok azonos helyzete 

mellett. 

IV. csoport 

- Fh-nál nagyobb forgalom esetén a legritkább utcahálózaton jelentkezik a 

legnagyobb átlagos sebesség. Az eredmények közötti különbség összefügg a 

'használt utcaszakaszok aránya' és a 'használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága' közötti különbséggel. 

V. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalomi terhelés esetén az utcahálózatok belsejében áthaladó 

gyűjtőutak egymással alkotott csomópontjainak távolságának növelése a terület 

súlypontjától csökkenti az átlagos sebesség értékét. 

- Fh-nál nagyobb forgalmi ráterhelés esetében az azonos kijárati 

csomópontszámmal és kijárati csomóponti ágszámmal rendelkező 

utcahálózatoknál a  vizsgált modellekhez tartozó forgalomminőségi jellemző 

közel azonos értékkel rendelkezik 

- A csoporton belüli többi vizsgálati esettel azonos számú kijárati csomóponti 

ágszámmal, de kevesebb kijárati csomóponttal rendelkező e4_v4k_1000_8x8 

utcahálózati modell eredményei alacsonyabb értéket vesznek fel a többi esetnél. 

VI. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalomnagyságnál az egyirányú utcákból álló hálózatok 

alacsonyabb az átlagos sebesség értékkel rendelkeznek, minta mindkét irányból 

járható utcákból felépült hálózatok. Az egyirányú kialakítások esetében a 

hálózatokon kifejtett sebesség csökkenő sorrendben "négyzetes-, Malcher-, körös-

rendszer”. Fh-nál nagyobb forgalmi ráterheléskor a vizsgált utcahálózatokhoz 

tartozó eredmények közel azonosak. 
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c) Használt útszakaszok aránya a teljes úthálózathoz viszonyítva-forgalomnagyság 

   

21. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett használt utcaszakaszok arányát a teljes utcahálózathoz 

viszonyítva és forgalomnagyság közötti összefüggések eredményeit grafikusan az első csoport 

esetén a 21. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó eredményeket a Függelék 3.2.3 fejezete 

tartalmazza. Az eredmények szöveges kiértékelése a 18. táblázatban olvasható. 

 

18. táblázat: Használt utcahálózat aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva - forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás 
Használt utcahálózat aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva – forgalomnagyság 

összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Fh-nál kisebb forgalmi terhelés esetén a használt utcaszakaszok aránya közel 

állandó (I., II., III., IV., V., VI. csoport). Ezekben az esetekben a járművek által 

használt utcaszakaszokon nem alakul ki torlódás, az utazási idő és sebesség közel 

állandó. A hálózaton közlekedő járművek nem keresnek új útvonalat. 

- Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén a használt utcaszakaszok aránya a 

növekvő forgalmi terhelés hatására folyamatosan nő (I., II., III., IV., V., 

VI. csoport). Minél nagyobb az utazási idő növekedése a használt 

utcaszakaszokon, annál nagyobb lesz a használt utcaszakaszok aránya. A 

kedvezőbb utazási idő érdekében a forgalom szétterül a hálózaton. A kialakuló 

torlódások hatására megnövekedett utazási idő új útvonalak használatára serkentik 

a közlekedőket. A torlódás növekedése azt jelenti a használt utcaszakaszok 
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állandósult értéke mellett, hogy a járművek újabb utcaszakaszokat nem érintenek. 

A hálózatokon a forgalom szétterülése egy maximális értéket vesz fel, amely az 

utazási idő szempontjából optimálisnak tekinthető. 

- A használt utcaszakaszok aránya a változó nagyságú forgalmi terhelések mellett 

maximálisan 50% körüli használati arányt mutatnak (I., II., III., IV., V., 

VI. csoport). Az utcahálózati modellek tartalmaznak olyan éleket, amelyeken nem 

jelenik meg forgalom a makroszkopikus szemléletű forgalmi vizsgálat miatt. 

- Az utcahálózatok méretének hatása az eredményekben nem jelenik meg 

egyértelműen (I., II., IV. csoport). 

I. csoport - 

II. csoport - 

III. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalomnagyságok esetén azonos forgalomnagyság mellett a 

sarkokban elhelyezkedő kijárati csomópontok esetén magasabb a használt 

útszakaszok aránya, mint élek menti elhelyezkedő csomópontoknál. Minél több 

kijárati csomóponttal rendelkezik a hálózat, valamint azok összegzett kapacitása 

minél nagyobb, annál magasabb a használt utcaszakaszok aránya azonos 

forgalomnagyság mellett. Minél több kijárati csomóponti ággal rendelkezik a 

hálózat, valamint azok összegzett kapacitása minél nagyobb, annál magasabb a 

használt utcaszakaszok aránya azonos forgalmi terhelés mellett. 

- A felsorolt megfigyeléseket indokolják, hogy a kijárati csomópontok száma 

növelésével a forgalom szétterül a hálózaton. Minél aszimmetrikusabb a hálózat a 

kijárati csomópontok elhelyezkedését tekintetében (3 db sarok mentén vagy élek 

mentén elhelyezkedő csomópontok), annál csatornázottabb módon jelenik meg a 

forgalom a hálózaton. Sarkokban elhelyezkedő kijárati csomópontok jobban szét 

tudják teríteni a hálózati forgalmat, mint az élek mentén elhelyezkedő kijárati 

csomópontok. Kijárati csomóponti ágak összesített kapacitása befolyásolja a 

hálózati forgalomlefolyást. 

- Az utcahálózati modellek eredményei egymás közötti sorrendje Fh-nál nagyobb 

forgalmi terhelés hatására megváltozik. A kijárati csomópontok száma minél 

kevesebb, valamint azok összegzett kapacitása minél alacsonyabb, annál 

magasabb a használt utcaszakaszok aránya, illetve annál magasabb a használt 

utcaszakaszok aránya, és azok értéke élek mentén elhelyezkedő kijárati 

csomópontok esetén magasabb, mint sarok mentén elhelyezkedő kijárati 

csomópont esetén. 

IV. csoport - 

V. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalmi terhelés esetén a gyűjtőút elhelyezkedése nem gyakorol 

jelentős hatást az eredményekre. Fh értékkel közel megegyező forgalmi terheléskor 

a belső gyűjtőút és a kijárati csomópontok elhelyezkedése eredményekre gyakorolt 
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hatása kezd megjelenni. Az utcahálózatok belsejében elhelyezkedő gyűjtőutak 

minél távolabb helyezkedik el terület súlypontjától, annál magasabb a használt 

utcaszakaszok aránya.  

Fh környezetében kis forgalmi növekmény hatására jelentősen megnövekszik a 

használt utcaszakaszok aránya.  

- Fh forgalomnagyságnál nagyobb forgalmi terhelések hatására az utcahálózatok 

belsejében áthaladó gyűjtőutak egymással alkotott csomópontjainak távolságának 

növelése a terület súlypontjától növeli a használt utcaszakaszok arányát és azok 

kapacitáskihasználtságát. A hálózatokon közel azonos mértékű torlódás alakul ki, 

de a használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtságában jelentős különbség 

adódik.  

VI. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalom esetén a "Malcher-rendszer"-nál alacsonyabb a használt 

utcaszakaszok aránya, mint "négyzetes- és körös-rendszer" esetekben. Illetve ezek 

az értékek egyirányúsítással rendelkező utcahálózatok esetében magasabb, mint 

kétirányú belső utcahálózati modell (s8_1000_8x8) esetében. A használt 

utcaszakaszok számának magasabb használtsága a rendelkezésre álló útszakaszok 

alacsonyabb számának köszönhető. 

- Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén a ”körös-rendszerhez” tartozik a 

legmagasabb a használt utcaszakaszok aránya az egyirányú utcahálózatok között.  

Az egyirányú utcakialakításhoz tartozó eredmények magasabbak, mint a kétirányú 

belső utcahálózattal rendelkező modell értékei. Az eredmény összefügg a használt 

útszakaszokon kialakuló torlódás hosszával, a torlódott és a használt útszakaszok 

arányával és a használt útszakaszok kapacitáskihasználtságával. 
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d), e) Használt útszakaszokon kialakuló torlódás hossza és torlódott és a használt 
utcaszakaszok aránya a forgalomnagyság függvényében 

   
22. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és a torlódott 

és a használt utcaszakaszok aránya - forgalomnagyság közötti összefüggések eredményeit 

grafikusan az első csoport esetén a 22. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó eredmények 

a Függelék 3.2.4 fejezetében találhatóak. Az eredmények szövegese kiértékelését a 19. táblázat 

tartalmazza. 

 

19. táblázat: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya - 
forgalomnagyság közötti összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás 
Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és a torlódott és a használt 

utcaszakaszok aránya – forgalomnagyság közötti összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Fh-nál kisebb forgalmi terheléskor nem alakul ki torlódás a hálózatokon, míg Fh-

nál nagyobb forgalmi terhelés esetén fokozatosan növekszik mind a hálózaton 

kialakuló torlódások hossza, mind pedig a torlódott és a járművek által használt 

utcaszakaszok aránya (I., II., III., IV., V., VI. csoport). 

- A hálózatok eltérő felépítése és a kialakítása miatt nem elegendő csak a torlódás 

hosszát figyelembe venni. A torlódott és a használt utcaszakaszok aránya alapján 

láthatóvá válik a vizsgált utcahálózatok hasonló viselkedése torlódott állapotban 

(I., II., III., IV., V., VI. csoport). 



Háznagy Andor Gellért   Településrészek utcahálózatának és 
Doktori értekezés   forgalomlebonyolító képességének vizsgálata 

- 74 - 
 
 

- Kisebb hálózatokon rövidebb torlódás alakul ki, de a torlódott és használt 

utcaszakaszok aránya alapján azonosan alakul a forgalom lefolyása, modellek 

területének mértékétől függetlenül, a kijárati csomópontok és a kijárati 

csomóponti ágak azonos száma és elhelyezkedése esetén (I., II., IV. csoport). 

- Torlódások közel azonos forgalomnagyság esetén kezd el kialakulni Fh 

környezetében (I., II., IV. csoport). 

I. csoport 

- A legkisebb hálózat esetében (s5_391_8x8) Fh-t meghaladó terheléskor a torlódás 

kialakulásának tendenciája megváltozik, az kevésbé növekszik, amely a torlódott 

és használt utcaszakaszok arányát tekintve az eredményekbe illeszkednek. 

Torlódások az utcahálózatokon Fh-t meghaladó forgalmi terheléskor közel 

azonosan alakulnak. 

- A legnagyobb hálózat esetében (s8_1000_8x8) a legmagasabb forgalmi 

terheléskor hirtelen megnő a torlódás hossza, ugyanakkor a használt 

utcaszakaszok aránya lecsökken. A torlódott és használt utcaszakaszok arányát 

tekintve az eredmény a többi vizsgált modell eredményeibe illeszkednek. 

II. csoport - 

III. csoport 

- Minél kisebb a kijárati csomópontok és kijárati csomóponti ágak száma, valamint 

azok összegzett forgalmi kapacitása, annál alacsonyabb kisebb forgalom esetén 

kezd el a torlódás kialakulni a hálózatokon Fh-val közel forgalmi terhelés mellett. 

- Sarkok mentén elhelyezkedő kijárati csomópontok esetén nagyobb torlódás alakul 

ki a hálózaton mértékében és arányában, mint élek mentén elhelyezkedő 

csomópontok esetén. Sarki helyzetű kijárati csomópontok jobban becsatornázzák 

a forgalmat. 

IV. csoport - 

V. csoport 

- Területet feltáró gyűjtőút elhelyezkedése a torlódás alakulása szempontjából nem 

releváns, azonos számú kijárati csomópontok és kijárati csomóponti ágak esetén. 

- A e4k_v4_1000_8x8 utcahálózati eset 3 kijárati csomópontot és 4 kijárati 

csomóponti ágat tartalmaz. E modell esetén nagyobb torlódás alakul ki azonos 

forgalomnagyság mellett a hálózaton, mint a vizsgálati csoport többi eleme 

esetében.  

VI. csoport 

- A vizsgált utcahálózatokon kialakuló torlódás hossza a teljes vizsgálati 

tartományban közel azonosan alakulnak A legnagyobb forgalmi ráterhelésekor a 

„körös” rendszerben kisebb az utcahálózaton kialakuló torlódás értéke, mint a 

másik három esetben. 

- Egyirányú utcaszakaszokat tartalmazó hálózatok között a torlódott és a használt 

utcaszakaszok aránya között nem alakul ki jelentős különbség és a kétirányú 

utcahálózattal közel azonosan alakul. 
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f) Használt útszakaszok kapacitáskihasználtsága-forgalomnagyság 

    
23. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett használt utcaszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága és 

forgalomnagyság közötti összefüggések eredményeit grafikusan az első csoport esetén a 23. 

ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó eredményeket a Függelék 3.2.5 fejezetében 

található. Az eredmények szöveges kiértékelése a 20. táblázatban olvasható. 

 

20. táblázat: Használt utcaszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága - forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás 
Használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága – forgalomnagyság 

összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Fh-nál kisebb forgalom esetén a használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága 

szigorúan monoton növekszik, azt követően csak tendenciájában növekedik a 

kapacitáskihasználtság (I., II., III., IV., V., VI. csoport). 

- minél kisebb egy utcahálózat a területe a hálózatot felépítő utcák összesített 

hossza és darabszáma alapján, a használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága 

annál magasabb azonos forgalomnagyság mellett (I., II., IV. csoport). 

- legnagyobb forgalmi terhelés mellett a használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága 40% körül adódik (I., II., IV. csoport). 

I. csoport - 

II. csoport - 

III. csoport 
- Fh-nál kisebb forgalom esetén a sarkokban elhelyezkedő kijárati csomópontokat 

tartalmazó modellekhez magasabb kapacitáskihasználtság tartozik, mint élek 
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mentén elhelyezkedő kijárati csomópontok esetén. Minél kevesebb kijárati 

csomóponttal rendelkezik egy hálózat, valamint azok összegzett forgalmi 

kapacitása minél kisebb azonos forgalomnagyság mellett, annál magasabb a 

használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága. 

- Fh-t meghaladó forgalom esetén azonos forgalomnagyság mellett minél több 

kijárati csomóponti ággal rendelkezik az utcahálózati modell, valamint azok 

összesített kapacitása, annál magasabb az utcaszakaszok kapacitáskihasználtság 

azonos kijárati csomópontszám és elhelyezkedés mellett. A kijárati csomópontok 

sarki helyzete esetén magasabb az utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága, mint 

élek mentén elhelyezkedő csomópontok esetében. Azonos forgalomnagyság 

mellett, a kijárati csomópontok száma minél magasabb, valamint azok összesített 

kapacitása minél nagyobb, annál alacsonyabb a használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága. 

IV. csoport - 

V. csoport 

- Az utcahálózatok belsejében áthaladó gyűjtőutak egymással alkotott 

csomópontjainak távolságának növelése a terület súlypontjától növeli a használt 

utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága.  

VI. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalom esetén az egyirányú kialakítással rendelkező utcahálózatok 

közötti eredmény növekvő sorrendben „körös-, négyzetes- és Malcher-rendszer”, 

illetve az „alap” kétirányú utcahálózaton a használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága a legalacsonyabb, illetve 4000E/h forgalmi terhelést 

meghaladó forgalmi terhelés esetén a „körös- és a négyzetes-rendszer” között 

helyezkedik el. 

- Fh-nál nagyobb forgalom esetén jelentkezik az egyirányú utcaszakaszok 

csatornázottsága az utcaszakaszok magasabb kapacitáskihasználtságban. Amely 

érték jelentősen nagyobb lesz, mint kétirányú belső utcahálózattal rendelkező 

esetben. A „Malcher- és négyzetes-rendszerhez” nagyobb kapacitáskihasználtság 

tartozik, mint „körös-rendszerhez”, illetve mindegyik egyirányú esetben a 

használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága magasabb, mint az alap, kétirányú 

belső utcahálózattal rendelkező modell esetén. 
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g) Fajlagos utazási idő-átlagos sebesség 

   

24. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési a vizsgált utcahálózatok esetében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett fajlagos utazási idő és átlagos sebesség közötti összefüggések 

eredményeit grafikusan az első csoport esetén a 24. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó 

eredmények a Függelék 3.2.6 fejezetében találhatóak. Az eredmények szöveges kiértékelését a 

21. táblázat tartalmazza. 

 

21. táblázat: Fajlagos utazási idő - átlagos sebesség összefüggéseinek jellemzése 

Csoportosítás Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Vizsgált modellek eredményeiben a geometriai különbségek nem jelentkeznek, 

minden eredményre közel azonos görbe illeszthető (I., II., III., IV., V., 

VI. csoport). A közlekedők fajlagos utazási ideje és átlagos sebessége között 

szoros összefüggés van függetlenül az úthálózat geometriájától. 
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h) Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok esetében 

   

25. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében forgalomnagyság 
függvényében, I. csoport. 

 

A vizsgálat során elemzett átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok 

esetében és forgalomnagyság közötti összefüggések eredményeit grafikusan az első csoport 

esetén a 25. ábra tartalmazza, a többi csoporthoz tartozó eredményeket a Függelék 3.2.7 fejezete 

jeleníti meg. A vizsgálat az egy csomóponthoz tartozó átlagos értéket mutatja be. Az 

eredmények szöveges kiértékelése a 22. táblázatban olvasható. 

 

22. táblázat: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok esetében - forgalomnagyság összefüggéseinek 
jellemzése 

Csoportosítás 
Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok esetében – 

forgalomnagyság összefüggéseinek jellemzése 

általános  

észrevétel 

- Kijárati csomópontok „B” vagy „C” szolgáltatási szinttel rendelkeznek 

maximálisan, ahol a kijárati csomóponti ágak összesített kapacitása alacsonyabb, 

mint a hálózaton megjelenő forgalom nagysága (III., V. csoport). Ahol a kijárati 

csomóponti ágak összesített kapacitása befolyásolja az eredményt, az áthaladási 

időveszteség értéke változatlan marad. A hálózaton nagyobb forgalom jelenik 

meg, mint a kijárati csomóponti ágak összesített kapacitása. Ez a kapacitáshiány 

erősen visszahat a közúti hálózat csatlakozó elemeire. Az eredmény a 

vizsgálathoz felhasznált modellezési környezet következménye. 
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- „E” szolgáltatási szint ott jelenik meg, ahol a kijárati csomóponti ágak összesített 

kapacitása nagyobb, mint a hálózaton megjelenő forgalom nagysága adott 

nagyságú forgalmi ráterhelés esetén. (I., II., IV., VI. csoport). 

- Fh-nál kisebb forgalmi ráterhelés esetén a vizsgált utcahálózati modellekhez 

tartozó eredmények közel azonosak (I., II., IV., VI. csoport). 

- Amennyiben a kijárati csomópontokban jelentős áthaladási időveszteség alakul ki, 

akkor Fh-t jelentősen meghaladó forgalom esetében (kb. 6500 E/h) az áthaladási 

időveszteség instabil lesz, hálózaton kialakuló torlódás hossza és annak 

megoszlása hatással lesz az eredmények alakulására (I., II., III., IV., V., 

VI. csoport). Ez a jelenség a kijárati csomóponti ágak kapacitásával közel 

megegyező forgalomnagyságok esetén figyelhető meg. Eredmények a használt 

utcaszakaszok aránya és használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága is 

megjelenik, és a forgalom optimalizált lefolyásának keresésére vezethető vissza. 

Bizonyos esetekben megfigyelhető (különösen s8_1000_8x8 esetében), hogy a 

csomóponti áthaladási időveszteség nagy forgalmi terhelés következtében hirtelen 

lecsökken, amikor az utcahálózaton a torlódás hossza hirtelen megnő, amely által 

a csomópont tehermentesül, hálózaton az időveszteség szétterül, amit az átlagos 

utazási idő tendenciájának változatlansága mutat. 

I. csoport - 

II. csoport - 

III. csoport 

- Fh-nál kisebb forgalmi ráterhelés esetében a kijárati csomópontok száma minél 

kevesebb, annál magasabb a csomóponti áthaladási időveszteség. 

- Amennyiben a kijárati csomópontok sarok helyzetűek, úgy az áthaladási 

időveszteség Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén magasabb, mint élek mentén 

csomópontok esetében azonos forgalomnagyság mellett. A kijárati csomópontok 

sarok helyzete esetén egy kijárati csomópontot két irányból tud elérni a hálózaton 

megjelenő forgalom, addig él mentén elhelyezkedő kijárati csomópont estén 

három irányból képes azokat elérni a hálózaton kialakuló forgalom. Hálózaton 

szétterülő forgalom több csomóponti ágról érkezik, így azonos nagyságú forgalom 

kisebb áthaladási időveszteséggel tudja a kijárati csomópontokon keresztül 

területet elhagyni. 

IV. csoport - 

V. csoport 

- Gyűjtőutak és a kijárati csomópontok szimmetrikus elhelyezkedése esetén a 

legkedvezőbb a kijárati csomópontokon kialakuló áthaladási időveszteség. 

- Az utcahálózatok belsejében áthaladó gyűjtőutak egymással alkotott 

csomópontjainak távolságának növelése a terület súlypontjától növeli a kijárati 

csomópontokon kialakuló áthaladási időveszteség. 

VI. csoport - 



Háznagy Andor Gellért   Településrészek utcahálózatának és 
Doktori értekezés   forgalomlebonyolító képességének vizsgálata 

- 80 - 
 
 

 

4.2.4 MAKROSZKOPIKUS FORGALMI VIZSGÁLAT – LAKÓTELEPI 

UTCAHÁLÓZATOK 

A lakótelepek utcahálózatának vizsgálata egyesítette az utcahálózatok topológiai elemzését 

és azok forgalomlebonyolító képességének vizsgálatát. Az elemzett valós utcahálózatok jóval 

összetettebbek, mint a korábban vizsgált elméleti utcahálózatok. Az utcahálózatok felépítése, 

illetve a kijárati csomópontjainak száma és elhelyezkedése jelentős hatást gyakorolt az 

eredményekre. Egy-egy vizsgált jellemző alapján összetett következtetéseket nem tudtam 

levonni, de több, korábban megfigyelt összefüggést újból, összetettebb környezetben elő 

tudtam állítani. 

Az elvégzett vizsgálatok tovább fejleszthetők, amennyiben a településrészek utcahálózatait 

gráfként vesszük figyelembe és a kialakítás és forgalmi kapacitás alapján súlyozzuk azokat. 

 

Topológiai vizsgálat elemzés 

Munkám során a lakótelepek utcahálózatának topológiai vizsgálatakor alkalmazott 6 

mérőszám megegyezik a disszertáció 3.2 fejezetében használtakkal, amelyeket a 23. 

táblázatban dőlt betűvel emeltem ki. Az utcaszakaszok átlagos hossza megegyezik az 

utcaszakaszok hosszának és utcaszakaszok számának arányával. 

23. táblázat: Vizsgálatra kiválasztott lakótelepek fontosabb utcahálózati mérőszámai 
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BMi 3 0,898 194 216,0 526 585,7 37,5 71.3 41,7 2,711 0,496 5,9 

BMii 4 0,589 111 188,5 310 526,3 23,8 76.8 40,4 2,793 0,607 9,8 

GR 2 0,426 71 166,7 214 502,3 19,4 90.7 45,5 3,014 0,264 13,4 

KD 4 0,333 89 267,3 285 855,9 16,8 58.9 50,5 3,202 0,266 12,4 

PK 4 0,704 140 198,9 415 589,5 32,7 78.8 46,5 2,964 0,499 5,7 

 

Kaszásdűlő rendelkezik a legmagasabb vizsgált topológiai értékekkel a megvizsgált esetek 

közül, valamint a legkisebb területtel és legrövidebb utcahálózattal. A lakótelep alakja keskeny 

téglalaphoz hasonlítható, amelyben hasonlít a Gazdagréti lakótelephez. Ugyanakkor a 
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Gazdagréthez tartozó utcahálózati eredmények eltérőek a Kaszásdűlőhöz tartozó 

eredményektől. Gazdagrét esetében a csomópontsűrűség és utcaszakasz-sűrűség a 

legalacsonyabb a vizsgált utcahálózatok között. A különbség abban jelentkezik, hogy amíg 

Gazdagrét esetében a lakóépületek sávos beépítést követnek, addig Kaszásdűlő esetében a 

lakóépületek utcás, bokros beépítésűek. Az épületek közelebb helyezkednek el egymáshoz és a 

területen azokat jobban feltáró, sűrűbb utcahálózat található. Ez a felépítésbeli különbség 

jelenik meg az utcahálózat-sűrűség vizsgálata során. Gazdagréti lakótelep utcahálózat-sűrűsége 

közel azonos Pók utcai lakótelep utcahálózat-sűrűségével. 

Pók utcai lakótelep utcahálózatának utcaszakasz-sűrűsége közel azonos Békásmegyer I. 

lakótelepével. Békásmegyer I és Békásmegyer II. lakótelep utcahálózati felépítése és 

kialakítása között a vizsgált mérőszámok alapján hasonlóságok figyelhetők meg. Az 

utcahálózat-sűrűség értéke e két lakótelep esetében közel megegyezik, és a többi vizsgálati 

esethez képest alacsonyabb értékkel rendelkezik. Békásmegyer I. lakótelep rendelkezik a 

leghosszabb utcahálózattal.  

A kapcsolati indexhez tartozó eredmények szoros összefüggést mutatnak az utcahálózat-

sűrűséggel. Kapcsolati index, mint összetett vizsgálati mérőszám azonban eltérő eredményt ad, 

a lakóterületek beépítési módjától. A különbség lehetséges oka, hogy a beépítést jelző 

elnevezések elsősorban az épületek elhelyezkedésére vonatkoznak, amely nem feltétlenül mutat 

összefüggést a területet feltáró utcahálózatokkal. Alacsony kapcsolati indexel rendelkező 

utcahálózatok esetében a közlekedők számára kevesebb választható útvonal áll rendelkezésre, 

amelyeken keresztül a forgalom a lakóterületet el tudja hagyni. Ennek következtében az 

utcahálózaton kialakuló forgalom zavarérzékenyebb és torlódásra hajlamosabb. A vizsgált 

lakótelepekhez tartozó kapcsolati index értéke alapján Kaszásdűlő rendelkezik a legtagoltabb 

utcahálózattal, míg Békásmegyer I. és II. a legkevésbé tagolttal. Gazdagrét és Pók utcai 

lakótelep utcahálózata a két érték között helyezkedik el. 

Az alaktani index megadja a vizsgált lakótelepek alakjának hasonlóságait és különbségeit. 

A vizsgálat során kapott eredmények alapján a lakótelepek területének alakja és az utcahálózat 

kialakítása között nem található összefüggés, amely számos beépítési mód esetén 

megfigyelhető.  

Az egyirányúsítás vizsgálata során az eredmények két csoportba sorolhatók. Békásmegyer 

I. és Pók utca esetében az egyirányú utcák aránya körülbelül 6%, míg a másik három vizsgált 

esetben ennek az értékben körülbelül kétszerese. Ezek az értékek alacsonyabbak, mint az a 

tömbszerű beépítés során megfigyelhető.  
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Forgalmi vizsgálat eredménye 

Lakótelepek utcahálózatának forgalmi elemzése során a vizsgálati módszertan, a vizsgálat 

paraméterek és a vizsgált forgalomminőséget jellemző mennyiségek megegyeznek a 

disszertáció 4.2.2 fejezetében bemutatott jellemzőkkel.  

 

a) Átlagos utazási idő alakulása forgalomnagyság függvényében 

 

Az átlagos utazási idő – forgalomnagyság összefüggés vizsgálatához tartozó eredményeket 

a 26. ábra tartalmazza. Az eredményekre illesztett függvények paraméterei a Függelék 4.2.1 

fejezetében találhatóak. Az Fh-nál alacsonyabb forgalmi terhelés esetén a kezdeti átlagos 

utazási idő minden vizsgált esetben közel azonos értékeket vesz fel. Megemlítendő ugyanakkor, 

hogy a legalacsonyabb értékek a legrövidebb utcahálózattal rendelkező Kaszásdűlő 

lakótelephez tartoznak. 

   

26. ábra: Átlagos utazási idő - Forgalomnagyság összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

Elméleti utcahálózatok vizsgálata során eredményként adódott, hogy az átlagos utazási idő 

maximális értéke annál magasabb és ez az érték annál kisebb forgalomnagyság mellett 

jelentkezik, minél kevesebb a kijárati csomópontok száma, valamint azok összegzett forgalmi 

kapacitása. Gazdagrét és Kaszásdűlő területének nagysága közel azonos, de jelentős különbség 

adódik az átlagos utazási idő lefolyása tekintetében a Fh-t meghaladó forgalmi ráterhelés esetén. 

Gazdagréthez tartozó magas eredményeket a kijárati csomópontok és kijárati csomóponti ágak 

száma és elhelyezkedése jelentősen befolyásolja. 
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Békásmegyer I. esetében volt a legnagyobb hálózati forgalmi ráterhelés a vizsgált esetek 

közül, és ehhez a lakótelephez tartozik a leghosszabb utcahálózat. Az utcahálózaton szét tud 

terülni a forgalom. Ugyanakkor, a használt utcaszakaszok aránya közel megegyezik a többi 

vizsgált utcahálózat eredményével. 

Békásmegyer II. és Pók utcai lakótelephez tartozó átlagos utazási idő maximális értéke közel 

megegyező, ugyanakkor az utazási idő lefolyása, az adott forgalomnagysághoz tartozó értéke 

eltérő. Az eredmények közötti eltérést a kijárati csomópontok elhelyezkedése és a 

településrészek belső utcahálózata közötti különbségek magyarázzák. 

Kaszásdűlő esetében az átlagos utazási idő maximuma a legalacsonyabb forgalmi ráterhelés 

mellett jelentkezik, kisebb forgalomnagyság esetén, mint a többi 4 kijárati csomóponttal 

rendelkező esetben (Békásmegyer II., Pók utcai lakótelep). Ez az eredmény a lakótelep belső 

utcahálózata felépítésével és hosszával magyarázható, amely utóbbi a vizsgáltak közül a 

legrövidebb és a kijárati csomópontok kedvező elhelyezkedésűek. 

 

b) Átlagos sebesség alakulása a forgalomnagyság függvényében 

  

27. ábra: Átlagos sebesség - Forgalomnagyság összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

Az átlagos sebesség – forgalomnagyság összefüggés vizsgálatához tartozó eredményeket a 

27. ábra tartalmazza. Az eredményekre illesztett függvények paraméterei a Függelék 4.2.2 

fejezetében találhatóak. Mindegyik vizsgálati esetben Fh környezetében erősen csökken az 

utcahálózaton közlekedők átlagos sebessége. Kijárati csomópontok és a kijárati csomóponti 

ágak száma, azaz azok összegzett kapacitása jelentősen befolyásolják a közlekedési 

hálózatokon megjelenő forgalom lefolyását. Ez az érték minél alacsonyabb, annál kisebb 
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forgalom mellett jelentkezik Fh értéke, illetve környezetében kis forgalmi növekmény mellett 

is az átlagos sebesség értéke jelentősen csökken. 

Békásmegyer I. és Gazdagrét Fh értéknél alacsonyabb forgalomnagyság esetén magasabb az 

átlagos sebesség értékkel rendelkeznek, mint a másik három vizsgált esetben, amely eredmény 

az utcahálózat felépítésére vezethetők vissza. Gazdagrét esetében a keskeny területet határoló 

gyűjtőutak a belső utcaszakaszokról közvetlenül elérhetők, a forgalom a teljes útvonalát 

tekintve arányaiban kevesebbet tartózkodik forgalomcsillapított belső utcahálózaton és többet 

gyűjtőutakon. Békásmegyer I. esetében a területet a súlyvonalaiban feltáró belső gyűjtőutak és 

a területet határoló gyűjtőutak a belső utcahálózatból könnyen, kis távolság megtételével 

megközelíthetők. Az utcahálózat egyszerűségét mutatja a kapcsolati index alacsony értéke. E 

két esetben Fh-t meghaladó forgalomnagyságok mellett az átlagos sebesség értéke jelentősen 

lecsökken. 

A másik három vizsgálat lakótelep esetében az eredmények 2500 E/h forgalomnagyságig 

közel azonos lefolyást követnek. Ezt a forgalomnagyságot meghaladóan Békásmegyer II-höz 

és Kaszásdűlőhöz tartozó értékek meredekebben csökkennek, mint a Pók utcai lakótelephez 

tartozó eredmények és Fh értéket is alacsonyabb forgalmi terhelés mellett érik el. Pók utcai 

lakótelep utcahálózatának telítődéséhez nagyobb forgalom szükséges, a hálózaton pedig jobban 

szét tud terülni a forgalom. A nagyobb utcahálózat következtében a hálózaton nagyobb forgalmi 

terhelés mellett kezd el torlódás kialakulni, amint az a használt utcaszakaszokon kialakuló 

torlódások vizsgálata során megállapításra került. Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés esetén a 

vizsgált esetekben az átlagos sebeség közel azonos értéket vesz fel. 

 

c) Használt utcahálózat aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság 
függvényében 

Használt utcaszakaszok arányának vizsgálatához tartozó eredményeket a 28. ábra 

tartalmazza, azokat nagyobb méretben a Függelék 4.2.3 fejezetében ábrázoltam. A vizsgált 

esetekhez tartozó eredmények eltérő lefutást követnek, azok Fh környezetében ugrás nem 

minden esetben figyelhető meg. Fmin és Fh között az eredmények kis mértékben változnak. Fh-

nál nagyobb forgalmi ráterhelés esetében az eredmények a teljes Fh és Fmax közötti forgalmi 

vizsgálati szakaszt figyelembe véve növekvő tendenciát mutatnak és az eredmények 40 % körül 

adódnak. Az utcaszakaszok használati aránya Fh értéket megelőzően és követően jelentősen 

különbözik egymástól, amely a belső utcahálózat felépítése változatosságának köszönhető. 
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28. ábra: Használt utcaszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a vizsgált 
lakótelepi utcahálózatok esetében 

Békásmegyer I. esetében az eredményekben ugrás jelentkezik Fh értékénél mintegy 500 E/h 

nagyobb forgalomnagyság esetén, Gazdagrét és Pók utcai lakótelep esetében az eredményekben 

Fh környezetében az ugrás közvetlenül jelentkezik az eredményekben. Békásmegyer II. és 

Kaszásdűlő esetében az eredményekben ugrás nem figyelhető meg, hanem csak az eredmények 

növekvő tendenciája mutatkozik.  

Elméleti utcahálózatok vizsgálata alapján az eredményekben ugrás olyan forgalomnagyság 

mellett jelentkezett, ahol torlódás kezd kialakulni és emiatt a forgalom az utcahálózaton 

szétterül a kedvezőbb utazási idő érdekében. Azon utcahálózatok esetében, ahol az 

eredményekben a növekvő forgalmi ráterhelések hatására ugrás nem, hanem folyamatos 

növekedés jelentkezik, ott a forgalom már a torlódás kialakulását megelőzően elkezd szétterülni 

az utcahálózaton. 

 

d), e) Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza és torlódott és a használt 
utcaszakaszok aránya a forgalomnagyság függvényében 

A növekvő forgalmi ráterhelés során az utcaszakaszokon kialakuló torlódás hosszát és a 

torlódott és használt utcaszakaszok arányát a vizsgált lakóterületek esetében a 29. ábra 

tartalmazza, azokat nagyobb méretben a Függelék 4.2.4 fejezetében ábrázoltam. Az 

eredmények a két vizsgált jellemzőt tekintve azonos lefutást követnek és a vizsgált esetek 

tekintetében megegyeznek az átlagos utazási idő és forgalomnagyság eredményeivel. A 

lakótelepek utcahálózatain kialakuló torlódások hosszát az utcahálózat kialakítása jelentősen 

befolyásolja, hasonlóan az elméleti utcahálózatok vizsgálata során tapasztaltakkal. A torlódás 
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mértéke 80% fölötti minden esetben, azaz a használt utcaszakaszok jelentős részén torlódás 

jelentkezik. 

 

   

29. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 
forgalomnagyság függvényében a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

A torlódott és használt utcaszakaszok arányát leíró eredmények a maximális 

forgalomnagyságok esetén a lefolyásuk alapján térnek el egymástól. Békásmegyer I., II. és 

Gazdagrét esetében az eredmények „domborodnak” az utcahálózaton kialakulható torlódás 

szerint, amelynek értéke elérte a maximumát. A legnagyobb értékű forgalmi ráterhelés 

közelében a torlódás arányának növekménye egyre kisebb. Békásmegyer I. esetében 

megfigyelhető, hogy a legnagyobb forgalmi terhelés mellett csökken az utcahálózaton kialakuló 

torlódás hossza és a torlódott és használt utcaszakaszok aránya, amellyel egyidőleg növekszik 

a használt utcaszakaszok aránya. 

Kaszásdűlő és Pók utcai lakótelep esetében az utcahálózatokon megjelenő torlódás 

növekszik, ugyanakkor az átlagos utazási idő és átlagos sebesség állandó értéket vesz fel. Ez 

annak a következménye, hogy az utcahálózat még nem telítődött teljesen, van tartalék a 

rendszerben. Kaszásdűlő esetében a magas kapcsolati index hatására a forgalom jobban szét 

tud terülni az utcahálózaton, míg Pók utcai lakótelep esetén alacsonyabb kapcsolati index 

mellett nagy utcahálózattal rendelkeznek. Ugyanakkor a használt utcaszakaszok arányából 

látható, hogy újabb utcaszakaszokat a járművek nem használnak, illetve ebben a tartományban 

a használt utcaszakaszokon növekszik a forgalom mértéke. 
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f) Használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében 

   

30. ábra: Használt utcaszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a vizsgált lakótelepi 
utcahálózatok esetében 

 

A használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtságának vizsgálata során kapott eredményeket 

a 30. ábra tartalmazza, azokat nagyobb méretben a Függelék 4.2.5 fejezetében ábrázoltam. Az 

eredmények folyamatosan növekedő tendenciát mutatnak mind Fh-nál kisebb, mind Fh-nál 

nagyobb forgalomnagyságok mellett. Az elméleti utcahálózatok vizsgálata során az Fh-nál 

nagyobb forgalmak ráterheléskor az eredmények csak tendenciájukban növekedtek, amíg az 

egymást követő forgalmi ráterheléshez tartozó értékek nem minden esetben voltak nagyobbak 

a megelőző értékeknél. 

Az eredmények kapcsolata a használt utcaszakaszok arányával megfigyelhető. Ott, ahol az 

egymást követő forgalmi ráterhelésekből származó eredmények csak kis mértékben térnek el 

egymástól, a használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága növekvő tendenciát mutat. Amíg, 

azon forgalomnagyságok környezetében, ahol a használt utcaszakaszok kapacitásában az 

egymást követő eredmények tekintetében ugrás, vagy folyamatos növekedés figyelhető meg, 

ott a használt utcaszakaszok kapacitáskihasználtsága kisebb mértékben változik, közel azonos 

értéket vesz fel. Ez a jelenség különösen Pók utcai lakótelep esetében figyelhető meg. 
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g) Fajlagos utazási idő alakulása az átlagos sebesség függvényében 

  

31. ábra: Fajlagos utazási idő - Átlagos sebesség összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

A fajlagos utazási idő és átlagos sebesség kapcsolatának elemzésének eredményeit a 31. ábra 

tartalmazza. Az eredményekre illesztett függvények paramétereit a Függelék 4.2.6 fejezetében 

ábrázoltam. A vizsgált forgalmi ráterhelésekhez tartozó eredmények közel azonos lefutást 

követnek egymással, egyedül Békésmegyer II. esetében jelentkezik eltérés, az átlagos sebesség 

alacsony értéke mellett. Az eredmények egyöntetűsége azt jelenti, hogy az utcahálózatok 

felépítésében lévő különbségek a fajlagos utazási idő alapján nem jelentkeznek. Az 

eredményekre illesztett exponenciális függvény R2=0,95 értéket meghaladó korrelációs értéket 

vesz fel, amennyiben az összes vizsgálati eredményre közös exponenciális függvény kerül 

illesztésre, akkor annak korrelációja R2=0,976. 

 

h) Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség alakulása kijárati csomópontok esetében 

 

Az átlagos csomóponti áthaladási időveszteség a kijárati csomópontokhoz tartozó 

eredményekre növekvő forgalmi ráterhelés esetén kapott vizsgálati eredményeit a 32. ábra 

tartalmazza, amely az egy csomóponthoz tartozó átlagos értéket mutatja be. A vizsgálat során 

az eredményekre exponenciális függvényt illesztettem Fmin és Fh forgalomnagyságok között. 

Az illesztett függvények paramétereit a Függelék 4.2.7 fejezete mutatja be.  
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32. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében a forgalomnagyság 
függvényében a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

Munkám során megvizsgáltam a lakótelepek utcahálózati modelljeit felépítő három 

csomóponttípuson a forgalmi terhelés hatására keletkező összesített csomóponti áthaladási 

időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értékét. Körforgalom esetén (Fő csomópont: 

kijárati csomópont, főúti csomópont) exponenciális függvényt, elsőbbségadás kötelező 

(csatlakozó csomópont) és jobbkéz-szabály (belső csomópont) esetén lineáris függvényt 

illesztettem az előzetesen megvizsgált illeszkedés alapján. A Békásmegyer I. lakótelephez 

tartozó eredményeket a 33. ábra tartalmazza, a többi esetet a Függelék 4.2.8 fejezetében 

ábrázoltam. 

A kijárati csomópontok és kijárati csomóponti ágak számai, azaz azok összesített forgalmi 

kapacitását meghaladó forgalmi terhelések az eredményekre számottevő hatást gyakorolnak. A 

torlódás hatására, a csomópontokban az „E” szolgáltatási szintet meg nem haladó áthaladási 

időveszteség jelentkezik. Ez a jelenség az elméleti utcahálózatok vizsgálata során is 

megfigyelhető volt. A vizsgálti módszertan sajátosságainak, valamint a kijárati csomóponti 

ágak összegzett forgalmi kapacitását meghaladó hálózati forgalmi terhelésnek a 

következménye az eredmény. 
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33. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomópont típusonként – 
Békásmegyer I. 

 

Gazdagréti lakótelep kijárati csomópontjaihoz tartozó áthaladási időveszteség alakulása eltér 

a többi vizsgálati esettől, azonos forgalmi terhelés mellett nagyobb csomóponti áthaladási 

időveszteség alakul ki. Az elméleti utcahálózatok vizsgálata során megfigyelhető volt, hogy 

annál magasabb a kijárati csomópontokban jelentkező áthaladási időveszteség, minél kevesebb 

kijárati csomópontot tartalmaz a hálózat. Sarkokban elhelyezkedő kijárati csomópontok 

esetében magasabb az áthaladási időveszteség, mint élek mentén elhelyezkedő kijárati 

csomópontok esetében, Gazdagrét esetében mindegyik felsorolt tényező megjelenik. 

A másik 4 vizsgált esetben (Békásmegyer I., II., Kaszásdűlő, Pók utcai lakótelep) az 

eredmények közel azonos lefolyást követnek a 3000 E/h nagyságú forgalmi terhelésig. E 

forgalomnagyságot követően a kijárati csomópontok számának és elhelyezkedésének hatása 

nem jelenik meg egyértelműen. Pók utcai lakótelep esetében, amely 4 kijárati csomóponttal 

rendelkezik az eredmények eltérő lefutást követnek, mint a többi 3 vagy 4 kijárati csomópontot 

tartalmazó esetben. A Pók utcai lakótelepnél a 4 kijárati csomópont közül az egyik kijárati 

csomópont környezetében a belső lakóutcák közvetlenül nem csatlakoznak, illetve a kijárati 

csomóponti ágak nagy a kapacitással rendelkeznek. Ebben a csomópontban kisebb forgalom 

jelenik meg. A másik három kijárati csomópont telítődése mellett, a hálózaton közlekedő 

járművek egyre erőteljesebben használják ezt a csomópontot, aminek következtében a 

csomópont és a hozzá tartozó kijárati csomóponti ág nagyobb terhelés mellett kezd el telítődni, 

így az átlagos érték növekszik Fh-t követően is. A többi vizsgált lakótelep esetében Fh-nál 

nagyobb forgalmi terhelés esetén az áthaladási időveszteség állandó és közel azonos értéket 

vesz fel, függetlenül a kijárati csomópontok és a kijárati csomóponti ágak számától, valamint 

azok összegzett kapacitásától.  
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A változatos eredmények azt mutatják, hogy az utcahálózatokat felépítő építőelemek 

elhelyezkedése a forgalom lefolyására jelentős hatással bír, és valós utcahálózatok vizsgálata 

esetében az építőelemek egymásra gyakorolt hatásával számolni kell a tervezés során. 

 

  



Háznagy Andor Gellért   Településrészek utcahálózatának és 
Doktori értekezés   forgalomlebonyolító képességének vizsgálata 

- 92 - 
 
 

5 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK  

 

I. Témakör: Településrészek utcahálózatának topológiai elemzése 

 

1. Tézis 

Munkám során 3 eltérő beépítési móddal rendelkező településrész, úm. telepszerű beépítés, 

zártsorú beépítés, szabadonálló beépítés, ez utóbbi esetében kétféle, síkvidéki és dombvidéki 

fekvésű, összesen 48 budapesti kerületrész utcahálózatát 6 eltérő topológiai mérőszám 

alapján vizsgáltam. A kapott eredmények alapján páronként elvégzett Mann-Whitney-U 

statisztikával igazoltam, hogy az alkalmazott statisztikai mérőszámok alapján egyértelmű 

különbségeket lehet tenni az egyes beépítési módok között. 

 

Tézishez tartozó magyarázótáblázat: T1. táblázat 

T1. táblázat: Kutatás során vizsgálat beépítési módok utcahálózatának statisztikai vizsgálata. 1: telepszerű beépítés, 2: 
zártsorú beépítés, 3: szabadonálló-síkvidéki beépítés, 4: szabadonálló-dombvidéki beépítés; zöld: 0,05-ös szinten a két 

eloszlás szignifikánsan különbözik egymástól, piros: 0,05-ös szinten a két eloszlás szignifikánsan nem különbözik egymástól. 
UH-S: utcahálózat-sűrűség, USz-S: utcaszakasz-sűrűség, CsC: csomópontsűrűség, KI: kapcsolati index, AI: alaktani index, 

EGY: egyirányú utcák aránya 

UH-S 1 2 3 4 USz-S 1 2 3 4 

1 - 0,0021 0,0091 0,0016 1 - 0,0045 4,09E-04 8,11E-04 

2 - - 0,2592 0,7281 2 - - 0,0313 0,0150 

3 - - - 0,0725 3 - - - 0,6430 

4 - - - - 4 - - - - 

CsS 1 2 3 4 KI 1 2 3 4 

1 - 0,2025 6,40E-05 0,0013 1 - 2,09E-04 8,16E-05 0,5994 

2 - - 3,27E-05 0,0026 2 - - 1,65E-05 9,59E-04 

3 - - - 0,0725 3 - - - 3,90E-05 

4 - - - - 4 - - - - 

AI 1 2 3 4 EGY 1 2 3 4 

1 - 0,49 0,49 0,79 1 - 1,31E-04 0,0077 0,4701 

2 - - 0,64 1,00 2 - - 1,65E-05 1,04E-04 

3 - - - 0,86 3 - - - 0,0929 

4 - - - - 4 - - - - 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (1), (2), (3) 
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2. Tézis 

Kutatásaim során 3 eltérő beépítési móddal rendelkező településrész, úm. telepszerű beépítés, 

zártsorú beépítés, szabadonálló beépítés, ez utóbbi esetében kétféle, síkvidéki és dombvidéki 

fekvés mellett, összesen 48 budapesti kerületrész utcaszakaszai hosszának 25 m-ként 

intervallumban vett relatív kumulált gyakorisági eloszlásának elemzése során igazoltam, 

hogy azokra illesztett  alakú exponenciális függvény R2 = 0,99 korreláció 

mellett megadja az utcaszakaszok eloszlását. Az eredmények az utcahálózatok egységes 

kialakítását mutatják, az utcaszakaszok hosszának eloszlása eltérő beépítési módok esetén 

azonos függvénnyel megfelelő pontossággal leírhatók. 

 

Tézishez tartozó magyarázóábra: T1. ábra 

 

 

T1. ábra: Utcaszakaszok hosszának relatív gyakorisági eloszlása 

 

Tézishez kapcsolódó publikáció: (3) 
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II. Témakör: Négyzetrács kialakítású utcahálózatok forgalmi modellezéssel 

történő elemzése 

 

3. Tézis 

Területi forgalomcsillapítással rendelkező lakóterületeken vizsgáltam mikroszkopikus 

forgalmi szimuláció segítségével 6 eltérő, négyzetrács alapú utcahálózaton változó nagyságú 

forgalmi terhelések forgalom lebonyolódását eltérő arányú be- és kihaladó forgalom esetén. 

Megállapítást nyert, ha az utcahálózatra behaladó forgalom nagyobb mértékű, mint a 

területet elhagyó forgalom, úgy az utcahálózat forgalmi teljesítőképessége kedvezőbb a 

hálózaton közlekedő járművek átlagos sebességét és utazási idejét tekintve, mint amikor a 

vizsgált területről kifele haladó forgalom nagyobb, a befele haladó forgalomnál. 

 

Az alkalmazott forgalom szimulációs modellek esetében a terület belsejében keletkezett 

forgalom mindig a belső lakóutcákból indul ki. Ennek a kihaladó forgalomnak elsőbbséget kell 

adnia a gyűjtőút forgalmának (lakóutcából gyűjtőútra történő kihajtáskor a jobbra kanyarodás 

esetén egy forgalmi irány, balra kanyarodás esetén két forgalmi irány számára kell elsőbbséget 

adni), mielőtt a kijárati csomópontokon keresztül elhagyná a vizsgálati területet. Ez az 

elsőbbségadási kötelezettség másként jelentkezik a belső területre tartó forgalom esetében, ahol 

a gyűjtőútról a belső lakóutcába tart a forgalom (gyűjtőútról a belső lakóutcába történő 

behajtáskor jobbra kanyarodás esetén nulla forgalmi irány, balra kanyarodás esetén egy 

forgalmi irány számára kell elsőbbséget adni), így kisebb lesz a csatlakozó csomópontokban a 

csomóponti áthaladási időveszteség. 

 

Tézishez kapcsolódó publikációk: (4) 
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4. Tézis 

Munkám során eltérő felépítésű és kialakítású utcahálózatok esetén a területek elhagyását 

vizsgálva, makroszkopikus szintű forgalmi modellezés segítségével megállapítottam, hogy a 

közlekedési hálózatok forgalmi kapacitását a forgalom lefolyása szempontjából kritikus 

helyzetű (más utcaszakasz használatával nem kikerülhető) és legszűkebb keresztmetszetű 

hálózati elem forgalmi kapacitása adja meg. Amennyiben az utcahálózaton a hálózati 

forgalomlefolyásban betöltött szerepe alapján több ilyen szűk kapacitású, azonos funkciójú, 

kedvezőtlen elhelyezkedésű, kritikus utcahálózati elem található, akkor azok összegzett 

forgalmi kapacitása adja meg az utcahálózat forgalmi kapacitását. Ez az érték a vizsgálat 

során a telítetlen és a túltelített forgalmi állapot határán elhelyezkedő forgalmi 

határértékként (Fh) meghatározható. A vizsgált forgalomminőségi jellemzők alakulását Fh 

értéke az alábbi módokon befolyásolja, amelyet a tézishez tartozó T2. táblázat tartalmaz. 

T2. táblázat: A forgalomminőségi jellemzők és a hálózati forgalomlebonyolódás kapcsolata 

Forgalomminőségi jellemző Fh-nál kisebb forgalmi terhelés Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés 

i.) Átlagos utazási idő a 

forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illesztett y y

Ae  exponenciális függvény konvex 

alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 

korrelációs tényezővel rendelkezik a 

vizsgálatok alapján 85%-os 

valószínűség mellett. A függvény 

paramétereinek pontos értéke függ az 

utcahálózat kialakításától. 

Az eredményekre illesztett y y

Ae  exponenciális függvény konkáv 

alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 

korrelációs tényezővel rendelkezik a 

vizsgálatok alapján 95%-os 

valószínűség mellett. A függvény 

paramétereinek pontos értéke függ az 

utcahálózat kialakításától. 

ii.) Átlagos sebesség a 

forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illesztett y y

Ae  exponenciális függvény konkáv 

alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 

korrelációs tényezővel rendelkezik a 

vizsgálatok alapján 85%-os 

valószínűség mellett. A függvény 

paramétereinek pontos értéke függ az 

utcahálózat kialakításától. 

Az eredményekre illesztett y y

Ae  exponenciális függvény konvex 

alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó 

korrelációs tényezővel rendelkezik a 

vizsgálatok alapján 95%-os 

valószínűség mellett. A függvény 

paramétereinek pontos értéke az 

utcahálózat kialakításától függ. 

iii.) Használt utcahálózat aránya a 

teljes utcahálózathoz viszonyítva a 

forgalomnagyság függvényében 

Az eredmények értéke közel állandó. 
Az eredmények értéke fokozatosan 

növekvő tendenciát mutat. 

iv.) Használt utcaszakaszokon 

kialakuló torlódás hossza a 

forgalomnagyság függvényében 

Az utcahálózatokon nincs torlódás. 
Az eredmények értéke fokozatosan 

növekvő tendenciát mutat. 

v.) Torlódott és a használt 

utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében 

Az utcahálózatokon nincs torlódás. 
Az eredmények értéke fokozatosan 

növekvő tendenciát mutat. 
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vi.) Használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága a 

forgalomnagyság függvényében 

Az eredmények értéke szigorúan 

monoton növekvő. 
Az eredmények értéke közel állandó. 

vii.) Fajlagos utazási idő alakulása az 

átlagos sebesség függvényében 

Az eredményekre illesztett y y A e A e A e  exponenciális 

függvény konvex alakú, amely R2=0,95-ot meghaladó korrelációs tényezővel 

rendelkezik a vizsgálatok alapján 95%-os valószínűség mellett. A függvény 

paramétereinek pontos értéke függ az utcahálózat kialakításától. 

viii.) Átlagos csomóponti áthaladási 

időveszteség alakulása kijárati 

csomópontok esetében a 

forgalomnagyság függvényében 

Az eredményekre illeszthető függvény 

konvex alakú. 

Az eredmények nem egységesek, azok 

az utcahálózat kialakításától függenek. 

A kutatás során megállapítottam, hogy a vizsgált utcahálózati paraméterek a hálózaton 

megjelenő forgalom lefolyását egyértelműen és azonosíthatóan befolyásolják elméleti 

kialakítással rendelkező utcahálózatok esetében. A megállapítást a hálózaton megjelenő azonos 

nagyságú forgalmi terhelésekből származó eredmények összehasonlításával nyertem. A 

vizsgálat során kapott eredményeket a T3. táblázat foglalja össze.  

T3. táblázat: A kutatás során vizsgált utcahálózati paraméterek hatása a hálózati forgalomlebonyolódásra 

Utcahálózati paraméter Fh-nál kisebb forgalmi terhelés Fh-nál nagyobb forgalmi terhelés Teljes vizsgálati tartomány 

1) Kijárati csomópontok 

elhelyezkedése 

A sarok-helyzetű kijárati 

csomópontok esetében 

magasabb a hálózaton 

megjelenő járművek átlagos 

sebessége és az használt 

utcaszakaszok aránya, mint 

az élek mentén 

elhelyezkedő kijárati 

csomópontok esetében. 

A sarkokban elhelyezkedő 

kijárati csomópont esetén 

kisebb a használt 

utcaszakaszok aránya és 

nagyobb az áthaladási 

időveszteség, mint az élek 

mentén elhelyezkedő 

kijárati csomópontok 

esetén. 

A sarkokban elhelyezkedő 

kijárati csomópont esetén 

mértékében és arányában is 

nagyobb torlódás alakul ki, 

illetve a használt 

utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága 

magasabb, mint az élek 

mentén elhelyezkedő 

kijárati csomópontok 

esetén. 

2) Kijárati csomópontok 

száma, valamint azok 

összegzett forgalmi 

kapacitása 

A kijárati csomópontok 

száma minél kevesebb, 

annál magasabb a 

csomóponti áthaladási 

időveszteség. 

- Minél kevesebb a kijárati 

csomópontok száma, a 

használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága 

annál magasabb, a 

hálózaton a torlódás 

alacsonyabb sebesség 

mellett alakul ki, valamint 

az átlagos utazási idő 

magasabb azonos 

forgalomnagyság mellett, 

valamint Fh értéke annál 

kisebb forgalmi terhelés 

mellett jelentkezik. 
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3) Kijárati csomóponti ágak 

száma, valamint azok 

összegzett forgalmi 

kapacitása 

A kijárati csomóponti ágak 

számát növelve, növekszik 

a használt utcaszakaszok 

aránya. 

A kijárati csomóponti ágak 

száma minél alacsonyabb, 

annál magasabb a használt 

utcaszakaszok aránya, 

illetve minél magasabb a 

kijárati csomóponti ágak 

száma, annál nagyobb az 

utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága, és 

a kijárati csomópontokon 

jelentkező áthaladási 

időveszteség. 

A kijárati csomóponti ágak 

számát csökkentve, egyre 

kisebb forgalom mellett 

jelentkezik az Fh, magasabb 

lesz a járművek átlagos 

utazás ideje és kezd torlódás 

kialakulni a hálózatokon. 

4), 5), 6) Az utcahálózati 

modellek területe, az 

utcahálózati modellek 

alakja és a belső 

utcahálózatot felépítő 

utcaszakaszok távolsága, 

azaz a belső utcahálózati 

raszter 

Növelve az utcahálózatokat 

felépítő utcaszakaszok 

összesített hosszát, nő a 

hálózaton közlekedő 

járművek átlagos sebesség 

és növekszik a használt 

utcaszakaszok aránya. 

Az utcahálózatokat felépítő 

utcaszakaszok összesített 

hosszának növelésével, 

növekszik a hálózaton a 

közlekedő járművek átlagos 

utazási ideje, magasabb a 

használt utcaszakaszok 

aránya. 

Az utcahálózatokat felépítő 

utcaszakaszok összesített 

hosszának csökkentése, a 

használt utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtságát 

növeli, a torlódások 

kialakulásának 

kockázatával együtt, 

amennyiben a kijárati 

csomóponti ágak számát és 

a forgalmi terhelést azonos 

szinten tartjuk. 

7) forgalom területről 

történő elhagyását biztosító 

gyűjtőút elhelyezkedése 

Amennyiben az 

utcahálózatok belső részein 

vezető gyűjtőutak 

csomópontjai távolabb 

esnek a terület 

középpontjától, 

alacsonyabb lesz az 

utcahálózaton közlekedő 

járművek átlagos sebessége. 

Az utcahálózatok 

belsejében áthaladó 

gyűjtőutak csomópontjai 

távolságának növelése a 

terület súlypontjától növeli 

a használt utcaszakaszok 

arányát. 

Az utcahálózatok 

belsejében áthaladó 

gyűjtőutak csomópontjai 

távolságát növelve a terület 

középpontjától, nő az 

utcahálózaton közlekedő 

járművek átlagos utazási 

ideje, magasabb a használt 

utcaszakaszok 

kapacitáskihasználtsága és a 

kijárati csomópontokon 

kialakuló áthaladási 

idővesztesége. 

8) Egyirányúsítással 

rendelkező utcaszakaszok 

vizsgálata 

Az egyirányúsítással 

rendelkező belső 

utcahálózatokon 

alacsonyabb átlagos 

sebesség alakul ki, mint 

kétirányú kialakítással 

rendelkező utcahálózatok 

esetében. 

Az egyirányúsítással 

rendelkező utcahálózatokon 

az utcaszakaszok magasabb 

kapacitással rendelkeznek, 

mint kétirányú kialakítással 

rendelkező utcahálózatok. 

- 
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5. Tézis 

Munkám során több budapesti lakótelep utcahálózatának vizsgálata és a rajta keletkező 

forgalom makroszkópikus szintű modellezése alapján megállapítottam, hogy az utcahálózat 

a vizsgált topológiai jellemzőinek együttes elemzése alapján nem lehet minden esetben 

egyértelműen megadni a forgalomminőségi és mennyiségi jellemzők közötti összefüggést. 

Amennyiben az utcahálózatok topológiai felépítését nem az összes forgalomminőségi 

jellemzővel összefüggésben vizsgáljuk, akkor megállapítható, hogy kijárati csomópontoknak 

van a legnagyobb hatása az utcahálózati modelleken közlekedő járművek átlagos sebessége 

és utazási ideje alapján, valamint a használt utcaszakaszok aránya esetén egyértelmű hatása 

figyelhető meg utcahálózatok felépítésének. 

 

Az utcahálózati modelleken közlekedő járművek átlagos sebességére és átlagos utazási ideje 

alakulására a terület elhagyását biztosító kijárati csomópontok és a területen lévő gyűjtőutak 

elhelyezkedése gyakorolja a legnagyobb hatást. Továbbá, egy utcahálózati modell Fh-nál kisebb 

és nagyobb forgalmi terhelése mellett a használt utcaszakaszok vizsgálati eredményeiben ugrás, 

olyan forgalomnagyság mellett jelentkezik, ahol torlódás kezd kialakulni az utcahálózaton, a 

forgalom szétterül a hálózaton. Azon utcahálózatok esetében, ahol az eredményekben a 

növekvő forgalmi ráterhelések hatására ugrás nem, hanem folyamatos növekedés jelentkezik, 

ott a forgalom már a torlódás kialakulását megelőzően elkezd szétterülni az utcahálózaton. 
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6 EREDMÉNYEK HASZNOSÍTHATÓSÁGA ÉS TOVÁBBI 

KUTATÁSI LEHETŐSÉGEK 

A budapesti utcahálózat topológiai vizsgálata során célom volt, hogy az egyes beépítésekhez 

tartozó eltérő mérőszámok segítségével azonosítsam az utcahálózatok felépítése közötti 

eltéréseket. A településrészek utcahálózati rendszere minden közlekedéstervezés alapja, ezért 

azok pontos feltérképezése támogatja a megfelelő közlekedési környezet kialakítását. Az 

eredmények a városi környezet azonosítására és az ezeken belül kialakult közlekedési szokások 

könnyebb azonosítására jól felhasználhatók. A kutatás eredményei megadják az eltérő 

beépítéssel rendelkező településrészek utcaszakaszai hosszának eloszlását és átlagos értékét a 

fontosabb statisztikai adatok, úm. lakos és lakásszám mellett. Az átlagos értéktől való eltérés 

segíthet megérteni az egyediségeket és a módszertan a tervezési folyamat egyik lépése lehetne. 

Kutatómunkám hálózati szintű forgalomlebonyolódást vizsgáltam mikroszimulációs és 

makromodellezési szinten és meghatároztam, hogy a teljes utcahálózatot tekintve az eltérő 

helyzetű és kialakítású utcahálózati elemek milyen hatással vannak a hálózati forgalom 

lebonyolódására. Az alkalmazott módszertan megfelelő a kritikus helyi úthálózati elemek 

azonosítására és az eltérő beépítési módok és változó arányú gépjárműhasználatnak a 

forgalomlebonyolódásra kifejtett hatásának elemzésére. 

A topológiai elemzések összevetése a baleseti és meglévő forgalmi mérőszámokkal 

elősegíthetné a forgalom és a mindennapos élet számára kritikus helyek azonosítására. A 

vizsgálatok alapján kimutatható volt, hogy több forgalomminőséget jellemző mennyiség 

együttes használata teljesebb képet nyújt a kritikus hálózati elemek kimutatására. A modellek 

egyszerűsített felépítése, amely számos közterületi funkciót és utazási szokást nem tartalmaz 

önmagában csak szűk területen használható fel, azonban az elemzési módszertan megfelelő 

arra, hogy számos forgalmat befolyásoló tényező egymással összehasonlítható legyen. A 

vizsgálatok továbbfejleszthetők olymódon, hogy a valóságot pontosabban leíró környezetekben 

kerüljön sor az utcahálózatok elemzésére. A kutatás eredményi pontosíthatók, amennyiben az 

utcahálózatok súlyozott gráf hálózatként kerülnek megadásra és a belőlük származó 

eredmények kerülnek összevetésre valós vagy modellezett forgalmakkal  
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A településeken jelentkező közlekedési igények mértékét és időbeli eloszlását számos 

tényező befolyásolja. Többek között a lakóhely, munkahely, oktatási, egészségügyi 

intézmények, kereskedelmi, kulturális intézmények és rekreációs helyek elhelyezkedése, a 

közlekedés egyéb feltételei úm. időjárás, életkor, illetve a közlekedők számára rendelkezésre 

álló közlekedési módok. Mindegyik közlekedési mód esetében igaz, hogy a közlekedésre 

rendelkezésre álló felületeken, kötött kialakítású utcahálózatokon valósulnak meg az utazások. 

Az utcahálózatok kialakítása ebből fakadóan erősen befolyásolja a rajta megjelenő forgalom 

lefolyását, valamint a különböző közlekedési módokra egyszerre gyakorol pozitív és negatív 

hatást. 

E közlekedés módokra gyakorolt komplex hatás felkeltette a figyelmemet, így a doktori 

értekezésemben célul tűztem ki megvizsgálni és következtetéseket levonni az eltérő beépítéssel 

rendelkező településrészek utcahálózata és azok forgalomlebonyolító képessége között. Ennek 

érdekében a kutatásom témáját két irányból közelítettem meg. Az első esetben megvizsgáltam, 

hogy eltérő beépítéssel rendelkező településrészek utcahálózata az utcahálózatot leíró 

topológiai jellemzőkben alapján milyen módon hasonlít, illetve különbözik egymástól. A 

vizsgálat során megállapítottam, hogy az eltérések statisztikai módszerrel kimutathatók. 

A második esetben mikroszkopikus és makroszkopikus forgalmi modellezés segítségével 

megvizsgáltam számos elméleti utcahálózat és tömbszerű beépítéssel rendelkező településrész 

utcahálózata forgalomlebonyolító képességét, figyelembe véve az utcahálózatok összetett 

felépítését. Az eredményeket forgalomminőséget leíró jellemzők segítségével vizsgáltam és 

megállapítottam, hogy az utcahálózat építőelemei milyen hatást gyakorolnak a vizsgált 

utcahálózatok forgalomlebonyolító képességére. A doktori értekezésemben alkalmazott 

vizsgálati módszertanokat együttesen budapesti lakótelepek utcahálózatán is teszteltem 

A vizsgálathoz forgalomszimulációs szoftvereket alkalmaztam. Fontos kiemelnem, hogy az 

eredmények, amelyek a forgalmi modellekből származnak, az azokban megjelenő 

egyszerűsítések következtében a valóságban csak megfelelő körültekintéssel használhatók fel. 
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SUMMARY 

Place of home, work and other important institutions in cities, such as healthcare, education 

and cultural institution, weather conditions, life circumstances, car ownership and modal split 

have a significant effect on transport demand at settlements. These traffic demands may appear 

in many modes of transport. But, all of them use the street network of settlements. The layout 

and shape of urban street networks have a positive or negative impact of everyday traffic, and 

street networks from different historical age have different effects for this traffic. 

These complex effects of the streets made me curious and motivated to understand how they 

are working on real life and modelled environment. The aims of my PhD thesis were analysing 

and understanding the structure of street networks and their effects for traffic flow. My research 

work had two main parts. In the first part, I analysed the street networks of 4 built landscape 

zones by 6 topological indicators based on subdistricts of Budapest. I determined similarities 

and differences among them by Statistics approach. 

In the second part, I analysed the traffic capacity of grid-based street networks by 

microscopic and macroscopic traffic modelling approaches. During this part of my work, I was 

able to compare the performance of the street networks and I determined the effects of specific 

street segments based on several traffic quality indicators.  

At the end of Ph.D. Thesis, I used these approaches to analyse and identify differences at 

street networks of real estates. In this way, I was able to determine the differences of streets and 

their effects to everyday car traffic. 

The results of my work came from traffic modelling. Therefore, it can be used in real life 

street with caution, because the streets are complex systems and they can ensure space for 

several citizens and other activities than it can be measured with traffic model. 
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1. FÜGGELÉK: TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK 

ELEMZÉSE 

1.1 METODOLÓGIA 

1.1.1 UTCAHÁLÓZATOK ELŐÁLLÍTÁSA RÉSZLETESEN 

A disszertáció 3.2 Módszertan fejezete tartalmazza az utcahálózatok elemzéséhez szükséges 

adatgyűjtési és feldolgozási módok legfontosabb részeit. A függelék jelenlegi fejezetében 

mutatom be az adatfeldolgozás pontos menetét az ArcGIS térinformatikai szoftver felhasznált 

programmoduljai segítségével. 

A kerületrészek utcahálózatának elemzéséhez szükséges alapadatok a www.geofabrik.de 

weboldalról kerültek letöltésre, amely utcahálózati adatbázis megegyezik a 

www.openstreetmap.org tartalmával. A letöltött adatok ArcGIS 10.2 térinformatikai 

programban kerültek feldolgozásra. Az adatok feldolgozása során a következő lépéseket 

végeztem annak érdekében, hogy a közúti csomópontok egyértelműen egy-egy csomópontként 

és a közúti csomópontok közötti utcaszakaszokat pedig egy-egy élként tudjam megadni az 

egyirányú utcaszakaszok figyelembe vétele mellett. 

Az online adatbázisokból letöltött adatok feldolgozásának első lépése volt a letöltött .shp 

kiterjesztésű adatállomány a Magyarországon alkalmazott EOV 1972 vetületi rendszerbe 

történő transzformálásra. A vetületi rendszer beállítást követően az adatállományban 

módosításra került sor annak érdekében, hogy a szükséges utcahálózat elemzéseket el lehessen 

végezni rajtuk. Ehhez az ArcGIS térinformatikai program belső programmoduljait, ún. 

Toolbox-okat használtam. A következő bekezdésekben az adatok feldolgozása és a felhasznált 

programmodulok részletes bemutatása következik. 

A csomópontok és az utcaszakaszok egyértelmű definiálása érdekében első lépésként azok 

a közlekedési útvonalak, amelyek személygépjárművel nem járhatóak és szerepeltek a letöltött 

adatbázisban (pl.: kerékpárutak, gyalogosutak, földút), illetve az eredmények szempontjából 

lényegtelen adatok (pl.: csomóponti ágak) törlésére került sor. Az adattisztázást követően egy 

több lépésből álló adatfeldolgozási folyamat elvégzésére került sor. Az utcahálózatot leíró 

térképi adatbázist szükséges volt módosítani annak érdekében, hogy az utcaszakaszok, két 

szomszédos csomópont közötti szakaszként legyenek definiálva minden esetben. A letöltött 

utcahálózati adatbázisban lévő utcaszakaszok kezdő és végpontjai sok esetben nem két 

szomszédos csomópont összekötő szakasz végpontjaiként jelentkeztek, hanem vagy két 

egymástól távolabbi, köztes csomópontokat is tartalmazó szakasz végpontjaiként, vagy a kezdő 

és végpont is két szomszédos közúti csomópont között volt található. Az utcaszakaszok nem 
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egységes megjelenésének oka, hogy az online térképi adatbázis folyamatosan bővülő, 

közösségi szerkesztésű, és az adatok minősége erősen függ a szerkesztőtől. Az egységes 

utcaszakaszok kialakítása érdekében az alábbi lépéseket végeztem el: 

1. Az utcahálózat feldolgozása során az Unsplit programmodul segítségével 

egybevontam az egymást követő utcaszakaszokat. 

2. Az éleket feldaraboltam a metszéspontjaikban a Features to Line programmodul 

felhasználásával melynek köszönhetően rendelkezésre álltak a közúti csomópontok 

közötti utcaszakaszokból álló hálózat.  

3. A kerületrészek utcahálózatának előállítása során Budapest utcahálózata a 

kerületrészek körül 25m nagyságú pufferzónával került megállapításra. A 

pufferzónákat a Buffer programmodul felhasználásával vettem figyelembe. A 

felhasznált 25m-s pufferzóna kifejezte a kerületrészek utcahálózati környezetbe való 

illeszkedését. A pufferzónában csak a kerületrészek utcahálózatához csatlakozó 

utcaszakaszokat vettem figyelembe. 

4. A kerületrészek és a pufferzónába tartozó utcahálózatok a letisztázott budapesti 

utcahálózatból került kimetszésre mind a 48 vizsgált esetben a Clip Feature 

programmodul segítségével.  

Az utcaszakaszok előállítását követően a közúti csomópontok definiálása érdekében az 

alábbi lépéseket végeztem: 

1. Rendelkezésre álló utcaszakaszok kezdő és végpontjaiba pontok lettek generálva. A 

pontok készítéséhez a Feature Verteces to Points programmodul használtam. A 

használt modul tulajdonságának köszönhetően, minden utcaszakasz kezdő- és 

végpontjára egy-egy pont, mint csomópont került definiálásra. Például 4 ágú közúti 

csomópont esetén, ahol 4 utcaszakasz találkozik, összesen 4, azonos koordinátával 

rendelkező pont került generálásra, amelyek azonos koordinátával rendelkeztek. 

2. Az adattisztázás érdekében a definiálásra került az összes pont X, Y koordinátája az 

Add XY Coordinates modul felhasználásával megadásra került. 

3. A Delete Identical modul segítségével a pont duplikátumok törlésre kerültek.  

Az adattisztítási folyamat végén a közúti csomópontok, mint pontok, közúti csomópontok 

közötti utcaszakaszok, mint élek rendelkezésre álltak. 

Az utcaszakaszok a módosítás során eredeti tulajdonságaikat elveszítették. Az elvesztett 

tulajdonságokat a Join Data segítségével pótoltam. Az eredeti utcahálózat legfontosabb 

tulajdonságait (pl.: egyirányúsítás megléte) társítottam a letisztázott kerületrészek 

utcahálózatához. A társítás jóságát szúrópróba-szerűen ellenőriztem.  
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Az online térképi adatbázis a középen elválasztott utcaszakaszokat (pl.: zárt közúti vasúti 

pálya vagy a forgalmi irányok elválasztása kiemelt szegéllyel, szalagkorláttal) irányonként, 

mint egyirányú utcaszakaszonként tartalmazza. Ez a megközelítés az adatok feldolgozása 

során is megmaradt a közlekedés szempontjából valósághű utcakialakítás érdekében. A 

középen elválasztott utcaszakaszok azon közúti csomópontjait, amelyek mindkét haladási irány 

esetében egyszerre érintettek összevontam.  

A térinformatikai programban elvégzett adatmódosítást követően helyszínbejárások, 

valamint a Google Earth program műholdfelvételei és utcaképei segítségével pontosítottam az 

adatokat. Vizsgálataim során arra jutottam, hogy a telepszerű beépítések utcahálózatát képező 

szerviz utak sok esetben nem szerepeltek az általam felhasznált térképi adatbázisban, ezeket a 

hiányzó utcaszakaszokat, és a hozzá tartozó csomópontokat pótoltam. Ehhez hasonlóan 

ellenőriztem az egyirányú utcaszakaszok meglétét, amelyeket a hiányzó esetekben szintén 

pótoltam.  
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1.2 KERÜLETRÉSZEK STATISZTIKAI ÉS AZ UTCAHÁLÓZATOK TOPOLÓGIAI 

VIZSGÁLATÁNAK EREDMÉNYEI 

A vizsgált kerületrészek utcahálózatának topológia vizsgálata során alkalmazott 

mérőszámokat a disszertáció 3.2 fejezete, míg a vizsgálat eredményeit és azok részletes 

kiértékelését a disszertáció 3.3 fejezete tartalmazza. Utcahálózatok topológiai vizsgálata 

mellett a kerületrészek statisztikai (terület, lakosszám, lakásszám, 1 lakásra jutó lakosszám) 

jellemzőit is megvizsgáltam. Ezeket az eredményeket és a belőlük levont következtetéseket 

a függelék következő alfejezeti tartalmazzák az utcahálózatok topológiai vizsgálatának 

eredményei mellett. 

1.2.1 TERÜLET 

 

1. ábra: Vizsgált kerületrészek területének (a) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok alapján 

 

1. táblázat: Vizsgált beépítési módok területnagyságához tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
 

[db] 

Számtani 
átlag 

 
[km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[km2]

Relítív 
szórás 

  

Minimális 
érték 

 
[km2]

Első 
kvartilis 

(Q1) 
[km2]

Medián  
 

(Q2) 
[km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 
[km2] 

Maximális 
érték 

 
[km2]

Telepszerű 11 0,75 0,51 0,68 0,15 0,34 0,62 1,35 1,56 

Zártsorú 13 0,94 0,67 0,71 0,34 0,39 0,66 1,28 2,38 

Szabadonálló-
sík 

13 2,27 1,97 0,87 0,36 1,05 1,57 2,26 7,4 
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Szabadonálló-
domb 

11 1,28 0,71 0,55 0,61 0,72 1,04 1,71 2,84 

 

A vizsgált kerületrészek területének nagyságát grafikusan az 1. ábra, míg statisztikai értékeit 

1. táblázat tartalmazza. Vizsgált kerületrészek csoportosítása alapján megállapítható, hogy a 

vizsgálatra kijelölt telepszerű és zártsorú beépítéssel rendelkező területek mediánja közel 

azonos, 0,65 körüli érték. A számtani átlagot figyelembe véve már jelentősebb az eltérés, 0,75 

és 0,94 értékkel. Kerületrészek nagysága szerint haladva ezt követi a szabadonálló-dombvidéki 

beépítés és az átlagosan a legnagyobb területű beépítési mód a szabadonálló-sík beépítés. A 

vizsgált területek relatív szórása minden esetben 0,5 fölötti érték. Szabadonálló-sík beépítés 

esetében három vizsgált városrész mérete (Rákosszentmihály (XVI.) 7,405km2; Csepel-

Királyerdő (XXI.) 4,249km2; Sashalom (XVI.) 3,867km2) jelentősen nagyobb a többi vizsgált 

esethez viszonyítva. A számtani átlag és a medián közötti különbség és a relatív szórás nagy 

értéke ennek a következménye. 

1.2.2 LAKOSSŰRŰSÉG 

 

2. ábra: Vizsgált kerületrészek népsűrűségének (b) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok alapján 
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2. táblázat: Vizsgált beépítési módok lakossűrűségéhez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
 

[db] 

Számtani 
átlag 

 
[fő/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[fő/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték 

 
[fő/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1) 
[fő/km2]

Medián 
 (Q2) 

[fő/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 
[fő/km2] 

Maximális 
érték 

 
[fő/km2]

Telepszerű 11 20162,77 6489,76 0,32 9451,33 16037,49 20666,07 23935,79 33431 

Zártsorú 13 20642,97 6042,71 0,29 9946,14 16123,31 19644,25 25550,21 28822,49 

Szabadonálló-
sík 

13 3779,85 1017,07 0,27 2690,27 3088,99 3544,77 3768,14 6196,11 

Szabadonálló-
domb 

11 4466,76 1255,11 0,28 2428,85 3346,64 4664,17 5183,84 6658,25 

 

A vizsgált kerületrészek népsűrűségét grafikusan a 2. ábra, míg statisztikai értékeit a 2. 

táblázat tartalmazza. Lakossűrűséget figyelembe véve a telepszerű beépítéssel és zártsorú 

beépítéssel rendelkező kerületrészek az átlag értékeket tekintve (számtani átlag, medián) 

közel azonos lakossűrűség értékkel rendelkeznek. A két szabadonálló beépítési módokhoz 

alacsonyabb lakossűrűség társul, melyek értéke közel azonos. Megjegyzendő, hogy a relatív 

szórás mértéke mindegyik esetben közel azonosnak tekinthető és 0,3 körüli értékkel 

rendelkezik. A lakosszám adatokat vizsgálva az eredmények azt szemléltetik, hogy Budapest 

telepszerű, illetve zártsorú beépítéssel rendelkező városrészeiben jelentősen többen élnek, 

mint a kiválasztott szabadonálló beépítéssel rendelkező településrészek esetében. Tehát a 

beépítési módok közötti különbség a lakássűrűség vizsgálata során is megmutatkozik. 

1.2.3 LAKÁSSŰRŰSÉG 

 

3. ábra: Vizsgált kerületrészek lakássűrűségének (c) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok alapján 
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3. táblázat Vizsgált beépítési módok lakássűrűséghez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
 

[db] 

Számtani 
átlag 

 
[db/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[db/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték 

 
[db/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1) 
[db/km2]

Medián 
 

 (Q2) 
[db/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 
[db/km2] 

Maximális 
érték 

 
[db/km2]

Telepszerű 11 9873,54 2450,8 0,25 6319,67 8096,2 9971,44 11874,75 14700,76 

Zártsorú 13 12929,72 3017,27 0,23 7892,53 10991,45 11899,5 14183,96 18200,8 

Szabadonálló-
sík 

13 1668,15 572,44 0,34 1053,43 1260,82 1473,95 1794,00 2977,53 

Szabadonálló-
domb 

11 2503,12 957,76 0,38 937,82 1762,98 2684,72 2969,42 4267,46 

 

A vizsgált területek lakássűrűségét grafikusan a 3. ábra, míg statisztikai értékeit 3. táblázat 

tartalmazza. A legnagyobb lakássűrűséghez a zártsorú beépítés tartozik, melyet a telepszerű 

beépítés mód követ. Az átlagértékeket tekintve két beépítési mód közötti különbség körülbelül 

3000lakás/km2. A szabadonálló területeken jelentősen alacsonyabb a lakássűrűség. 

Szabadonálló-sík beépítés esetén 2000lakás/km2-nél kisebb érték adódik, míg dombvidék 

esetében 2500lakás/km2 körüli érték adódik. A relatív szórást figyelembe véve a vizsgált 

településrészek között fordított helyzet figyelhető meg. Szabadonálló beépítések esetében 

jelentősen nagyobb a relatív szórás értéke, mint telepszerű vagy zártsorú beépítés esetében. A 

beépítési módok területhasználatának intenzitásában rejlő különbségek a lakossűrűségi és 

lakássűrűségi adatokból megfelelően reprezentálhatók. 

1.2.4 1 LAKÁSRA JUTÓ LAKOSSZÁM 

 

4. ábra: Vizsgált kerületrészek az 1 lakásra jutó lakosok számának (d) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett 
beépítési módok alapján 
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4. táblázat Vizsgált beépítési módok esetében az 1 lakásra jutó lakosok statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
 

[db] 

Számtani 
átlag 

 
[fő/db] 

Szórás 
 

(SD) 
[fő/db]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték 

 
[fő/db]

Első 
kvartilis 

(Q1) 
[fő/db]

Medián 
 

 (Q2) 
[fő/db] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 
[fő/db] 

Maximális 
érték 

 
[fő/db]

Telepszerű 11 2,01 0,26 0,130 1,50 1,74 2,10 2,23 2,29 

Zártsorú 13 1,58 0,20 0,128 1,26 1,40 1,58 1,73 1,88 

Szabadonálló-
sík 

13 2,32 0,20 0,086 2,08 2,14 2,30 2,45 2,61 

Szabadonálló-
domb 

11 1,89 0,36 0,188 1,56 1,65 1,73 2,12 2,59 

 

A vizsgálat tárgyát képző területeken az 1 lakásra jutó lakásszámot grafikusan a 4. ábra, 

míg statisztikai értékeit 4. táblázat tartalmazza. Az eredmények átlagos értékei azt mutatják, 

hogy a szabadonálló beépítéssel rendelkező síkvidéki kerületrészek rendelkeznek a 

legmagasabb értékkel. Ezt követi a tömbszerű beépítéssel rendelkező lakótelepek, illetve a 

szabadonálló beépítéssel rendelkező dombvidéki kerületrészek. A zártsorú beépítéssel 

rendelkező belvárosi kerületrészekhez tartozik a legalacsonyabb 1 lakásra jutó lakosszám. 

Az eredmények azt mutatják, hogy Budapest kertvárosi, családi házas övezetében laknak 

legtöbben 1 lakóegységre vonatkoztatva, miközben ezen területek népsűrűsége jelentősen 

elmarad a lakótelepek és belvárosi kerületrészek népsűrűségétől. 

1.2.5 UTCAHÁLÓZAT-SŰRŰSÉG 

 

5. ábra: Vizsgált kerületrészek utcahálózat-sűrűségének (a) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési 
módok alapján 
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5. táblázat Vizsgált beépítési módok utcahálózat-sűrűséghez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
  

[db] 

Számtani 
átlag  

 
[m/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[m/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték  

 
[m/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1)  
[m/km2]

Medián  
 

(Q2)  
[m/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3)  
[m/km2] 

Maximális 
érték  

 
[m/km2]

Telepszerű 11 43557,25 8150,49 0,187 29706,18 38938,49 44326,1 47299,85 57981,27 

Zártsorú 13 32376,24 5083,999 0,157 25787,77 28636,29 31889,85 34181,95 43979,26 

Szabadonálló-
sík 

13 34396,72 4171,174 0,121 28032,97 32123,25 33026,25 36166,78 44248,44 

Szabadonálló-
domb 

11 31445,14 3989,916 0,127 26600,18 28437,62 30864,14 33382,4 41056,83 

1.2.6 UTCASZAKASZ-SŰRŰSÉG 

 

6. ábra: Vizsgált kerületrészek utcaszakasz-sűrűségének (b) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok 
alapján 

 

6. táblázat Vizsgált beépítési módok utcaszakasz-sűrűséghez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
  

[db] 

Számtani 
átlag  

 
[db/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[db/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték  

 
[db/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1)  
[db/km2]

Medián  
 

(Q2)  
[db/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3)  
[db/km2] 

Maximális 
érték  

 
[db/km2]

Telepszerű 11 622,64 205,63 0,330 351,18 528,04 599,84 703,52 1008,80 

Zártsorú 13 421,24 110,46 0,262 290,33 346,27 380,08 474,14 684,74 

Szabadonálló-
sík 

13 325,98 65,69 0,201 237,55 299,56 313,27 367,77 475,57 

Szabadonálló-
domb 

11 325,48 100,47 0,309 222,13 264,79 309,45 357,16 591,03 
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1.2.7 CSOMÓPONTSŰRŰSÉG 

 

7. ábra: Vizsgált kerületrészek csomópontsűrűségének (c) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok 
alapján 

 

7. táblázat Vizsgált beépítési módok csomópontsűrűséghez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám  
 
 

[db] 

Számtani 
átlag  

 
[db/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[db/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték  

 
[db/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1)  
[db/km2]

Medián  
 

(Q2)  
[db/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3)  
[db/km2] 

Maximális 
érték  

 
[db/km2]

Telepszerű 11 272,01 83,17 0,306 162,37 219,34 258,44 316,75 436,59 

Zártsorú 13 223,14 53,45 0,240 149,79 184,28 209,59 265,58 322,06 

Szabadonálló-
sík 

13 118,27 24,95 0,211 80,49 98,04 121,31 129,44 171,42 

Szabadonálló-
domb 

11 148,77 51,07 0,343 102,17 112,40 135,10 169,34 273,96 
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1.2.8 KAPCSOLATI INDEX 

 

8. ábra: Vizsgált kerületrészek kapcsolati indexének (d) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok 
alapján 

 

8. táblázat Vizsgált beépítési módok kapcsolati indexhez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám  
 
 

[db] 

Számtani 
átlag  

 
[db/db] 

Szórás 
 

(SD) 
[db/db]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték  

 
[db/db]

Első 
kvartilis 

(Q1)  
[db/db]

Medián  
 

(Q2)  
[db/db] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3)  
[db/db] 

Maximális 
érték  

 
[db/db]

Telepszerű 11 2,28 0,16 0,072 2,05 2,10 2,31 2,41 2,55 

Zártsorú 13 1,89 0,16 0,085 1,65 1,76 1,93 1,95 2,14 

Szabadonálló-
sík 

13 2,77 0,19 0,068 2,52 2,58 2,77 2,95 3,06 

Szabadonálló-
domb 

11 2,22 0,22 0,101 1,83 2,01 2,21 2,48 2,50 
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1.2.9 ALAKTANI INDEX 

 

9. ábra: Vizsgált kerületrészek alaktani indexének (e) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési módok 
alapján 

 

9. táblázat Vizsgált beépítési módok alaktani indexhez tartozó statisztikai jellemzői 

Beépítési mód 

Esetszám 
 
 

[db] 

Számtani 
átlag 

 
[km2/km2] 

Szórás 
 

(SD) 
[km2/km2]

Relatív 
szórás 

  

Minimális 
érték 

 
[km2/km2]

Első 
kvartilis 

(Q1) 
[km2/km2]

Medián 
 

 (Q2) 
[km2/km2] 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 
[km2/km2] 

Maximális 
érték 

 
[km2/km2]

Telepszerű 11 0,4 0,11 0,28 0,25 0,26 0,44 0,48 0,54 

Zártsorú 13 0,46 0,11 0,24 0,34 0,38 0,41 0,5 0,68 

Szabadonálló-
sík 

13 0,43 0,13 0,30 0,21 0,31 0,44 0,54 0,63 

Szabadonálló-
domb 

11 0,44 0,11 0,25 0,25 0,37 0,44 0,5 0,65 
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1.2.10 UTCÁK EGYIRÁNYÚSÍTÁSÁNAK MEGLÉTE 

 

10. ábra: Vizsgált kerületrészek az egyirányú utcák arányának (f) értékei és statisztikai eloszlása az elemzett beépítési 
módok alapján 

 

10. táblázat Egyirányú utcák aránya az összes utca arányában 

Beépítési mód 
Esetszám 

  
Számtani 

átlag  

Szórás  
 

(SD) 

Relatív 
szórás  

Minimális 
érték  

Első 
kvartilis 

(Q1)

Medián 
 

(Q2) 

Harmadik 
kvartilis 

(Q3) 

Maximális 
érték  

Telepszerű 11 0,20 0,13 0,627 0,08 0,10 0,11 0,35 0,39 

Zártsorú 13 0,58 0,13 0,232 0,28 0,49 0,64 0,67 0,69 

Szabadonálló-
sík 

13 0,07 0,05 0,762 0,00 0,02 0,06 0,10 0,16 

Szabadonálló-
domb 

11 0,16 0,13 0,825 0,01 0,03 0,14 0,31 0,40 
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1.3 MANN-WHITNEY PRÓBA EREDMÉNYEI 

A kutatás során Mann-Whitney próba segítségével vizsgáltam meg a beépítési módok 

utcahálózatának egymáshoz képesti függetlenségét, amelyet a disszertáció 3.3.2 fejezete 

tartalmazza. 

1.3.1 UTCAHÁLÓZAT-SŰRŰSÉG 

 

11. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye utcahálózat-sűrűség esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők  Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 17,364 191 

125 3,071 0,002 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 8,385 109 

1 - Tömbszerű 11 16,636 183 

117 2,607 0,009 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 9,000 117 

1 - Tömbszerű 11 15,909 175 

109 3,152 0,002 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 7,091 78 

2 - Zártsorú 13 11,769 153 

62 -1,128 0,259 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 15,231 198 

2 - Zártsorú 13 13,000 169 

78 0,348 0,728 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 11,909 131 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 14,923 194 

103 1,796 0,072 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 9,636 106 
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1.3.2 UTCASZAKASZ-SŰRŰSÉG 

 

12. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye utcaszakasz-sűrűség esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 17,000 187 

121 2,839 0,005 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 8,692 113 

1 - Tömbszerű 11 18,091 199 

133 3,534 0,000 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 7,769 101 

1 - Tömbszerű 11 16,182 178 

112 3,349 0,001 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 6,818 75 

2 - Zártsorú 13 16,769 218 

127 2,154 0,031 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 10,231 133 

2 - Zártsorú 13 15,769 205 

114 2,433 0,015 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 8,636 95 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 13,154 171 

80 0,463 0,643 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 11,727 129 
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1.3.3 CSOMÓPONTSŰRŰSÉG 

 

13. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye csomópontsűrűség esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 14,545 160 

94 1,275 0,202 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 10,769 140 

1 - Tömbszerű 11 18,818 207 

141 3,998 6,40E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 7,154 93 

1 - Tömbszerű 11 16,000 176 

110 3,218 0,001 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 7,000 77 

2 - Zártsorú 13 19,769 257 

166 4,154 3,27E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 7,231 94 

2 - Zártsorú 13 16,538 215 

124 3,013 0,003 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 7,727 85 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 10,077 131 

40 -1,796 0,072 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 15,364 169 
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1.3.4 KAPCSOLATI INDEX 

 

14. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye kapcsolati index esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 18,364 202 

136 3,708 2,09E-04 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 7,538 98 

1 - Tömbszerű 11 11,000 6,27273 

3 -3,940 8,16E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 13,000 17,76923 

1 - Tömbszerű 11 12,273 135 

69 0,525 0,599 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 10,727 118 

2 - Zártsorú 13 7,000 91 

0 -4,308 1,65E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 20,000 260 

2 - Zártsorú 13 8,077 105 

14 -3,302 0,001 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 17,727 195 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 18,000 234 

143 4,113 3,90E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 6,000 66 
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1.3.5 ALAKTANI INDEX 

 

15. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye alaktani index esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 11,364 125 

59 -0,695 0,487 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 13,462 175 

1 - Tömbszerű 11 11,364 125 

59 -0,695 0,487 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 13,462 175 

1 - Tömbszerű 11 11,091 122 

56 -0,263 0,793 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 11,909 131 

2 - Zártsorú 13 14,231 185 

94 0,462 0,644 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 12,769 166 

2 - Zártsorú 13 12,538 163 

72 0,000 1,000 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 12,455 137 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 12,231 159 

68 -0,174 0,862 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 12,818 141 
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1.3.6 EGYIRÁNYÚ UTCÁK ARÁNYA 

 

16. táblázat Mann-Whitney próba vizsgált beépítési módok páronkénti eredménye egyirányú utcák aránya esetén 

Beépítési mód Elemszám 
Átlagos 

rangszám 
Összesített 
rangszám 

Statisztikai jellemzők Mann-Whitney 
próba eredménye U z p 

1 - Tömbszerű 11 6,455 71 

5 -3,824 0,000 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

2 - Zártsorú 13 17,615 229 

1 - Tömbszerű 11 16,727 184 

118 2,665 0,008 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 8,923 116 

1 - Tömbszerű 11 12,545 138 

72 0,722 0,470 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 10,455 115 

2 - Zártsorú 13 20,000 260 

169 4,308 1,65E-05 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 7,000 91 

2 - Zártsorú 13 17,692 230 

139 3,882 1,04E-04 

A két eloszlás 
egymástól 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 6,364 70 

3 - Szabadonálló-
sík 

13 10,231 133 

42 -1,680 0,093 

A két eloszlás 
egymástól nem 
szignifikánsan 
eltérő p=0,05-ös 
szinten, 

4 - Szabadonálló-
domb 

11 15,182 167 
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2. FÜGGELÉK: TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK 

MIKROSZKÓPIKUS SZINTŰ FORGALMI VIZSGÁLATA  

A kutatás során elméleti utcahálózatok forgalmi teljesítményét vizsgáltam 

mikroszkópikus forgalmi modell felhasználásával. A kutatás módszertanát a disszertáció 

4.2.2 fejezete, eredményeket 4.3.1 fejezete tartalmazza. 

2.1 EREDMÉNYEK 

2.1.1 ÁTLAGOS UTAZÁSI IDŐ 

 

11. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (i) Klasszikus kétirányú 
kialakítás esetén 
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12. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (ii) Egyirányú kialakítás – négyszög 
rendszer esetén 

 

 

13. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iii) Egyirányú kialakítás – malcher 
rendszer esetén 
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14. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iv) Egyirányú kialakítás – 
körös rendszer esetén 

 

 

15. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (v) Hurokutcás rendszer esetén 
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16. ábra: Átlagos utazási idők nagysága a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (vi) Zsákutcás rendszer esetén 

 

2.1.2 ÁTLAGOS SEBESSÉG 

 

17. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (i) Klasszikus kétirányú 
kialakítás esetén 
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18. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (ii) Egyirányú kialakítás – 
négyszög rendszer esetén 

 

 

19. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iii) Egyirányú kialakítás – 
malcher rendszer esetén 
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20. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iv) Egyirányú kialakítás – 
körös rendszer esetén 

 

 

21. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (v) Hurokutcás rendszer esetén 
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22. ábra: Átlagos utazási sebességek mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (vi) Zsákutcás rendszer 
esetén 

 

2.1.3 HASZNÁLT ÚTVONALAK ARÁNYA 

 

23. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (i) Klasszikus kétirányú 
kialakítás esetén 
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24. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (ii) Egyirányú kialakítás – 
négyszög rendszer esetén 

 

 

25. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iii) Egyirányú kialakítás – 
malcher rendszer esetén 
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26. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (iv) Egyirányú 
kialakítás – körös rendszer esetén 

 

 

27. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (v) Hurokutcás 
rendszer esetén 
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28. ábra: Használt útvonalak arányának mértéke a vizsgált 54 forgalmi esetre vonatkozóan a (vi) Zsákutcás rendszer 
esetén 
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3. FÜGGELÉK: TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK 

MAKROSZKOPIKUS SZINTŰ FORGALMI VIZSGÁLATA – 

ELMÉLETI KIALAKÍTÁSOK 

3.1 TERÜLETI MODELL 

A vizsgált modelleket a 17. táblázatban jelenítettem meg. A táblázatban szereplő ábrákon 

megjelenő eltérő vastagságú vonalak és feliratok jelentése a következő. Az ábrák bal alsó 

sarkában szerepel a modell neve, vastag vonal jelöli a gyűjtőutakat, vékony vonal jelöli a 

lakóutakat. A rövidebb kottavonalak jelölik a párhuzamos utcák távolságát horizontális és 

vertikális értelemben méter dimenzióban, míg a hosszabb kottavonalak mutatják be a 

vizsgálatra kiválasztott területek nagyságát, szintén méter dimenzióban. Az utcaszakaszokon 

lévő nyilak az egyirányúsítás irányát szemléltetik. 

 

17. táblázat: Vizsgált elméleti utcahálózati kialakítások. Fekete pont: kijárati csomópont, vékony vonal: lakóutca, 
vastag vonal: gyűjtőút, fekete pontból a területről kifele mutató vastag vonal: kijárati csomóponti ág. 

  

e3_1000_8x8 e4_1000_8x8 
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e4k_v0_1000_8x8 e4k_v1_1000_8x8 

  

e4k_v2_1000_8x8 e4k_v3_1000_8x8 

  

e4k_v4_1000_8x8 s3_1000_8x8 

  

s4_1000_8x8 s6_1000_8x8 
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s8_1000_8x8 s8_1000_8x5 

  

s8_1000_8x6 s8_1000_8x7 

  

s8_391_5x5 s8_563_6x6 
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s8_766_7x7 s8_625_8x5 

  

s8_750_8x6 s8_875_8x7 

  

s8_egy_nr_1000_8x8 s8_egy_mr_1000_8x8 
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s8_egy_kr_1000_8x8  

 
Vizsgálatra kiválasztott elméleti utcahálózati modellek vizsgálati csoportosítása. Az 

összefoglaló táblázatot a disszertáció 4.2.3 fejezete tartalmazza. 

 

I. Középpontosan hasonló területek nagyságának vizsgálata 

A településeket felépítő településrészek eltérő nagyságúak és alakúak. Állandó nagyságú 

utcahálózati raszter mellett, az eltérő méretű, középpontosan hasonló területek, azaz eltérő 

nagyságú négyzet alakú területek összehasonlítása révén megvizsgálhatóvá vált a területi 

kiterjedés forgalomra gyakorolt hatása.  

 

II. Eltérő alakú területek vizsgálata 

A településeket felépítő településrészek eltérő nagyságúak és alakúak. Állandó nagyságú 

utcahálózati raszter mellett, az eltérő méretű négyszög alaprajzú területek összehasonlítása 

révén megvizsgálhatóvá vált a településrészek alakjának hatása a forgalom lebonyolódásra.  

 

III. Kijárati csomópontok elhelyezkedése, sarok menti kialakítások összehasonlítása 

A kijárati csomópontok elhelyezkedése a legtöbb esetben a vizsgált modellek sarkaiban 

kerültek definiálásra (4db), csomópontonként 2db kijárati csomóponti ággal (összesen 8db). 

A kutatás során ez a fajta elrendezés összehasonlításra került máshol elhelyezkedő kijárati 

csomóponttal (határoló él mentén középen), más kijárati csomóponti számmal (3db) és eltérő 

kijárati csomóponti ágszámmal (3db, 4db, 6db). A vizsgálat során mind a lakóutak, mind 

pedig a gyűjtőutak kialakítása azonos volt. 

 

IV. Belső utcahálózat sűrűségének vizsgálata 

A vizsgálatokat a teljes hálózatra vonatkozóan elvégeztem. A vizsgálatra kiválasztott 

utcakialakítások szabályos négyzetrácsos utcahálózatok. A területet felépítő utcahálózat 
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részei mind horizontális, mind pedig vertikális irányban azonos távolságra helyezkednek el 

egymástól. Az egymással párhuzamos úttengelyek távolsága változó (125,00m, 142,86m, 

166,67m, 200,00m). 

 

V. Gyűjtőutak elhelyezkedésének vizsgálata 

A településrészeket felépítő belső utak, a lakóutak és a magasabb hálózati ranggal 

rendelkező gyűjtőutak egymáshoz képesti elhelyezkedését vizsgáltam állandó nagyságú 

utcahálózati raszter mellett. A kijárati csomópontok száma és elhelyezkedése a gyűjtőutak 

elhelyezkedésétől függ. 

 

VI. Utcahálózat egyirányúsításának vizsgálata 

Egyirányú utcaszakaszok megléte a választható útvonalak számát jelentősen befolyásolja. A 

vizsgálat során a makroszkopikus forgalmi elemzéshez hasonlóan három eltérő fajta kialakítást 

vizsgáltam. Ezek a négyszög – rendszer (alap_s8_egy_nr_1000_8x8), Malcher – rendszer 

(alap_s8_egy_mr_1000_8x8) és a körös – rendszer (alap_s8_egy_kr_1000_8x8). Az 

utcahálózati raszter és a kijárati csomópontok száma és elhelyezkedése állandó. 

 

3.2 ELMÉLETI UTCAKIALAKÍTÁSOK MAKROSZKÓPIKUS SZINTŰ FORGALMI 

VIZSGÁLATA - EREDMÉNYEK 

 

A kutatás során elméleti utcahálózatok forgalmi teljesítményét vizsgáltam makroszkópikus 

forgalmi modell felhasználásával. A kutatás módszertanát a disszertáció 4.2.3 fejezete, 

eredményeket 4.3.3 fejezete tartalmazza. A vizsgált 23 utcahálózati modellt 6 csoportba 

foglalva vizsgáltam, az alkalmazott csoportosítást a disszertáció 4.2.3 fejezete 10. táblázata 

tartalmazza. 
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3.2.1 A) ÁTLAGOS UTAZÁSI IDŐ-FORGALOMNAGYSÁG  

 

29. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési az I. vizsgálati csoport esetében 

 

18. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke az I. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - s8_391_5x5 82,175 0,607 0,718 0,134 7,53E-04 3,26E-05 0,994 

t_2 - s8_391_5x5 349,618 20,015 -5,03E+04 5,71E+04 -9,46E-04 2,07E-04 0,971 

t - s8_563_6x6 87,974 1,025 0,322 0,136 8,70E-04 7,35E-05 0,991 

t_2 - s8_563_6x6 436,899 30,260 -2,17E+04 1,82E+04 -7,38E-04 1,58E-04 0,983 

t - s8_766_7x7 96,738 1,506 0,060 0,037 1,21E-03 1,05E-04 0,990 

t_2 - s8_766_7x7 564,892 21,995 -1,52E+04 4,89E+03 -6,19E-04 6,27E-05 0,997 
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30. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési a II. vizsgálati csoport esetében 

 

19. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a II. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - s8_625_8x5 82,175 0,607 0,718 0,134 7,53E-04 3,26E-05 0,994 

t_2 - s8_625_8x5 349,618 20,015 -5,03E+04 5,71E+04 -9,46E-04 2,07E-04 0,971 

t - s8_750_8x6 87,974 1,025 0,322 0,136 8,70E-04 7,35E-05 0,991 

t_2 - s8_750_8x6 436,899 30,260 -2,17E+04 1,82E+04 -7,38E-04 1,58E-04 0,983 

t - s8_875_8x7 96,738 1,506 0,060 0,037 1,21E-03 1,05E-04 0,990 

t_2 - s8_875_8x7 564,892 21,995 -1,52E+04 4,89E+03 -6,19E-04 6,27E-05 0,997 
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31. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési a III. vizsgálati csoport esetében 

 

20. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a III. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - e3_1000_8x8 102,364 1,282 0,000 0,000 5,68E-03 8,08E-04 0,963 

t_2 - e3_1000_8x8 764,164 12,878 -1,53E+04 2,30E+03 -1,05E-03 5,34E-05 0,999 

t - e4_1000_8x8 92,144 1,083 0,000 0,000 5,58E-03 1,64E-03 0,850 

t_2 - e4_1000_8x8 635,690 8,710 -2,30E+04 2,96E+03 -9,40E-04 3,50E-05 0,999 

t - s3_1000_8x8 114,447 1,641 0,000 0,000 4,77E-03 7,72E-04 0,948 

t_2 - s3_1000_8x8 774,384 7,263 -1,46E+04 1,22E+03 -1,04E-03 2,99E-05 1,000 

t - s4_1000_8x8 104,912 1,568 0,040 0,074 1,62E-03 4,65E-04 0,878 

t_2 - s4_1000_8x8 651,032 7,306 -2,42E+04 2,73E+03 -9,56E-04 3,06E-05 1,000 

t - s6_1000_8x8 112,926 2,480 0,052 0,079 1,69E-03 3,67E-04 0,900 

t_2 - s6_1000_8x8 806,638 57,125 -6,23E+03 1,84E+03 -5,43E-04 8,85E-05 0,993 
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32. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési a IV. vizsgálati csoport esetében 

 

21. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a IV. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - s8_1000_8x5 110,047 1,225 0,243 0,100 9,74E-04 6,98E-05 0,987 

t_2 - s8_1000_8x5 524,156 24,166 -4,05E+04 2,89E+04 -8,05E-04 1,29E-04 0,992 

t - s8_1000_8x6 102,548 1,383 0,134 0,073 1,07E-03 9,51E-05 0,990 

t_2 - s8_1000_8x6 646,062 81,964 -7,16E+03 4,44E+03 -4,67E-04 1,34E-04 0,989 

t - s8_1000_8x7 103,457 1,777 0,047 0,038 1,25E-03 1,39E-04 0,980 

t_2 - s8_1000_8x7 631,296 33,628 -1,29E+04 4,80E+03 -5,68E-04 7,44E-05 0,996 
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33. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési az V. vizsgálati csoport esetében 

 

22. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke az V. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - e4_1000_8x8 92,144 1,083 0,000 0,000 5,58E-03 1,64E-03 0,850 

t_2 - e4_1000_8x8 635,690 8,710 -2,30E+04 2,96E+03 -9,40E-04 3,50E-05 0,999 

t - e4k_v0_1000_8x8 92,356 1,474 0,001 0,003 2,54E-03 8,72E-04 0,851 

t_2 - e4k_v0_1000_8x8 616,585 7,743 -2,34E+04 2,89E+03 -9,55E-04 3,35E-05 1,000 

t - e4k_v1_1000_8x8 92,574 0,818 0,148 0,077 1,34E-03 1,29E-04 0,988 

t_2 - e4k_v1_1000_8x8 615,412 6,413 -2,46E+04 2,62E+03 -9,71E-04 2,88E-05 1,000 

t - e4k_v2_1000_8x8 98,975 1,135 0,376 0,169 1,22E-03 1,11E-04 0,988 

t_2 - e4k_v2_1000_8x8 634,307 9,619 -2,21E+04 3,38E+03 -9,45E-04 4,15E-05 0,999 

t - e4k_v3_1000_8x8 111,449 1,534 0,700 0,264 1,16E-03 9,29E-05 0,991 

t_2 - e4k_v3_1000_8x8 663,760 21,732 -2,41E+04 8,73E+03 -9,68E-04 9,78E-05 0,996 

t - e4k_v4_1000_8x8 135,287 1,518 0,006 0,006 2,74E-03 2,53E-04 0,985 

t_2 -e4k_v4_1000_8x8 809,613 12,369 -1,41E+04 2,24E+03 -9,06E-04 4,79E-05 0,997 
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34. ábra: Átlagos utazási idő - forgalomnagyság összefüggési a VI. vizsgálati csoport esetében 

 

23. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a VI. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - s8_1000_8x8 99,843 0,867 0,121 0,045 1,11E-03 6,46E-05 0,986 

t_2 - s8_1000_8x8 674,921 32,983 -1,11E+04 3,43E+03 -5,31E-04 6,26E-05 0,997 

t - s8_egy_1000_nr_8x8 107,017 1,402 0,194 0,092 1,03E-03 8,25E-05 0,985 

t_2 - s8_egy_1000_nr_8x8 532,071 24,257 -4,48E+04 3,29E+04 -8,37E-04 1,35E-04 0,985 

t - s8_egy_1000_mr_8x8 110,316 1,340 0,231 0,106 1,00E-03 8,01E-05 0,990 

t_2 - s8_egy_1000_mr_8x8 550,754 15,816 -3,80E+04 1,64E+04 -8,03E-04 8,00E-05 0,995 

t - s8_egy_1000_kr_8x8 111,622 1,549 0,296 0,145 9,62E-04 8,51E-05 0,988 

t_2 - s8_egy_1000_kr_8x8 614,559 41,304 -2,07E+04 1,49E+04 -6,75E-04 1,38E-04 0,986 
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3.2.2 B) ÁTLAGOS SEBESSÉG-FORGALOMNAGYSÁG 

 

  

35. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési az I. vizsgálati csoport esetében 

 

24. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke az I. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - s8_391_5x5 25,822 0,171 -0,933 0,099 4,30E-04 1,69E-05 0,998 

v_2 - s8_391_5x5 6,692 0,133 1,34E+07 2,08E+07 -2,45E-03 2,59E-04 0,986 

v - s8_563_6x6 25,580 0,361 -0,321 0,133 5,93E-04 6,90E-05 0,988 

v_2 - s8_563_6x6 6,717 0,132 6,47E+05 4,68E+05 -1,94E-03 1,26E-04 0,995 

v - s8_766_7x7 25,630 0,265 -0,157 0,054 7,32E-04 5,74E-05 0,994 

v_2 - s8_766_7x7 6,295 0,069 1,19E+06 5,22E+05 -2,03E-03 7,46E-05 0,998 
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36. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési a II. vizsgálati csoport esetében 

 

25. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke 
a II. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - s8_625_8x5 26,097 0,299 -0,242 0,076 6,65E-04 5,11E-05 0,993 

v_2 - s8_625_8x5 6,619 0,105 4,26E+06 4,38E+06 -2,24E-03 1,72E-04 0,995 

v - s8_750_8x6 25,821 0,236 -0,235 0,068 6,59E-04 4,93E-05 0,996 

v_2 - s8_750_8x6 6,106 0,071 1,71E+05 5,22E+04 -1,71E-03 5,39E-05 0,999 

v - s8_875_8x7 26,065 0,368 -0,183 0,081 7,06E-04 7,38E-05 0,987 

v_2 - s8_875_8x7 6,307 0,080 1,39E+06 7,19E+05 -2,06E-03 8,82E-05 0,998 
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37. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési a III. vizsgálati csoport esetében 

 

26. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a III. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - e3_1000_8x8 24,281 0,421 -0,081 0,118 1,34E-03 4,89E-04 0,892 

v_2 - e3_1000_8x8 4,082 0,361 9,64E+04 7,77E+04 -3,01E-03 2,77E-04 0,984 

v - e4_1000_8x8 23,421 0,381 -0,136 0,146 8,08E-04 2,57E-04 0,914 

v_2 - e4_1000_8x8 4,175 0,405 1,93E+06 2,33E+06 -2,98E-03 3,06E-04 0,983 

v - s3_1000_8x8 27,132 0,542 -0,305 0,262 9,83E-04 2,74E-04 0,952 

v_2 - s3_1000_8x8 4,995 0,372 7,00E+04 5,26E+04 -2,88E-03 2,58E-04 0,985 

v - s4_1000_8x8 26,039 0,399 -0,336 0,200 6,71E-04 1,37E-04 0,970 

v_2 - s4_1000_8x8 5,234 0,401 1,18E+06 1,32E+06 -2,85E-03 2,85E-04 0,984 

v - s6_1000_8x8 27,210 0,403 -0,332 0,151 8,16E-04 1,06E-04 0,976 

v_2 - s6_1000_8x8 5,500 0,116 3,28E+04 1,09E+04 -1,91E-03 7,96E-05 0,998 
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38. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési a IV. vizsgálati csoport esetében 

 

27. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke 
a IV. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - s8_1000_8x5 27,707 0,426 -0,680 0,204 4,92E-04 4,76E-05 0,988 

v_2 - s8_1000_8x5 7,036 0,058 1,52E+06 6,20E+05 -2,05E-03 6,85E-05 0,999 

v - s8_1000_8x6 25,831 0,414 -0,164 0,093 7,20E-04 9,67E-05 0,984 

v_2 - s8_1000_8x6 6,147 0,057 1,66E+05 4,16E+04 -1,70E-03 4,37E-05 0,999 

v - s8_1000_8x7 26,148 0,351 -0,166 0,073 7,21E-04 7,37E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x7 6,087 0,028 5,34E+05 7,88E+04 -1,89E-03 2,52E-05 1,000 
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39. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési az V. vizsgálati csoport esetében 

 

28. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke az V. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - e4_1000_8x8 23,421 0,381 -0,136 0,146 8,08E-04 2,57E-04 0,914 

v_2 - e4_1000_8x8 4,175 0,405 1,93E+06 2,33E+06 -2,98E-03 3,06E-04 0,983 

v - e4k_v0_1000_8x8 23,375 0,444 -0,230 0,199 7,31E-04 2,02E-04 0,940 

v_2 - e4k_v0_1000_8x8 4,852 0,361 2,17E+06 2,65E+06 -3,04E-03 3,11E-04 0,983 

v - e4k_v1_1000_8x8 23,589 0,313 -0,181 0,102 8,81E-04 1,37E-04 0,977 

v_2 - e4k_v1_1000_8x8 4,915 0,562 3,98E+05 6,69E+05 -2,62E-03 4,28E-04 0,961 

v - e4k_v2_1000_8x8 23,955 0,410 -0,282 0,165 8,23E-04 1,42E-04 0,968 

v_2 - e4k_v2_1000_8x8 5,430 0,482 1,85E+05 2,76E+05 -2,46E-03 3,80E-04 0,966 

v - e4k_v3_1000_8x8 24,219 0,433 -0,451 0,198 7,59E-04 1,05E-04 0,981 

v_2 - e4k_v3_1000_8x8 5,485 0,403 5,93E+04 7,17E+04 -2,20E-03 3,09E-04 0,974 

v - e4k_v4_1000_8x8 22,873 0,236 -0,038 0,022 1,58E-03 1,69E-04 0,981 

v_2 - e4k_v4_1000_8x8 5,116 0,039 1,14E+05 2,30E+04 -2,72E-03 5,68E-05 0,999 
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40. ábra: Átlagos sebesség - forgalomnagyság összefüggési a VI. vizsgálati csoport esetében 

 

29. táblázat: Átlagos sebesség - forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke 
a VI. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - s8_1000_8x8 27,384 0,242 -0,287 0,075 6,49E-04 4,49E-05 0,987 

v_2 - s8_1000_8x8 5,785 0,026 3,39E+05 4,40E+04 -1,81E-03 2,23E-05 1,000 

v - s8_egy_1000_nr_8x8 26,107 0,321 -0,274 0,093 6,42E-04 5,74E-05 0,986 

v_2 - s8_egy_1000_nr_8x8 6,226 0,101 6,24E+05 3,48E+05 -1,94E-03 9,69E-05 0,997 

v - s8_egy_1000_mr_8x8 25,359 0,361 -0,265 0,113 6,39E-04 7,21E-05 0,985 

v_2 - s8_egy_1000_mr_8x8 6,162 0,116 2,01E+05 1,09E+05 -1,75E-03 9,43E-05 0,996 

v - s8_egy_1000_kr_8x8 24,951 0,438 -0,345 0,159 5,93E-04 7,69E-05 0,982 

v_2 - s8_egy_1000_kr_8x8 5,664 0,048 2,53E+05 5,80E+04 -1,78E-03 3,98E-05 0,999 
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3.2.3 C) HASZNÁLT ÚTSZAKASZOK ARÁNYA A TELJES ÚTHÁLÓZATHOZ 

VISZONYÍTVA-FORGALOMNAGYSÁG 

 

41. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében az 
I. vizsgálati csoport esetében 

 

 

42. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a 
II. vizsgálati csoport esetében 
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43. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a 
III. vizsgálati csoport esetében 

 

 

44. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a 
IV. vizsgálati csoport esetében 
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45. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében az 
V. vizsgálati csoport esetében 

 

 

46. ábra: Használt útszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a 
VI. vizsgálati csoport esetében 
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3.2.4 D), E) HASZNÁLT ÚTSZAKASZOKON KIALAKULÓ TORLÓDÁS HOSSZA ÉS A 

TORLÓDOTT ÉS A HASZNÁLT UTCASZAKASZOK ARÁNYA A 

FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 
47. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében az I. vizsgálati csoport esetében 

 

 
48. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében a II. vizsgálati csoport esetében 
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49. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében a III. vizsgálati csoport esetében 

 

 
50. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében a IV. vizsgálati csoport esetében 
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51. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében az V. vizsgálati csoport esetében 

 

 
52. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 

forgalomnagyság függvényében a VI. vizsgálati csoport esetében 
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3.2.5 F) HASZNÁLT ÚTSZAKASZOK KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁGA-
FORGALOMNAGYSÁG 

 
53. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében az I. vizsgálati 

csoport esetében 

 

 
54. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a II. vizsgálati 

csoport esetében 
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55. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a III. vizsgálati 

csoport esetében 

 

 
56. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a IV. vizsgálati 

csoport esetében 
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57. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében az V. vizsgálati 

csoport esetében 

 

 
58. ábra: Használt útszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a VI. vizsgálati 

csoport. esetében 
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3.2.6 G) FAJLAGOS UTAZÁSI IDŐ-ÁTLAGOS SEBESSÉG 

 

59. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési az I. vizsgálati csoport esetében 

 

30. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke az I. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - s8_391_5x5 130,37 431,49 431,49 431,49 5,94 5,94 5,94 0,997 

ft - s8_563_6x6 81,64 2,56E+25 6402,38 581,96 0,13 1,97 11,18 0,998 

ft - s8_766_7x7 121,19 6,95E+07 1,19E+06 1082,11 0,44 0,69 6,65 0,999 
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60. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési a II. vizsgálati csoport esetében 

 

31. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke a II. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - s8_625_8x5 104,68 1,90E+05 1,90E+05 850,57 0,87 0,87 8,09 0,996 

ft - s8_750_8x6 109,96 1,06E+07 7,44E+04 919,06 0,51 1,00 7,62 0,998 

ft - s8_875_8x7 88,78 4693,94 4940,64 625,99 1,72 1,72 10,28 0,997 
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61. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési a III. vizsgálati csoport esetében 

 

32. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke a III. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - e3_1000_8x8 82,67 2379,85 2,29E+07 611,63 2,23 0,37 10,85 0,998 

ft - e4_1000_8x8 95,71 567,13 1267,19 3,36E+07 10,38 3,08 0,37 0,998 

ft - s3_1000_8x8 70,53 534,87 2655,13 5,98E+08 12,56 2,37 0,34 0,998 

ft - s4_1000_8x8 104,76 2,39E+08 7843,30 801,15 0,35 1,46 8,30 0,999 

ft - s6_1000_8x8 43,79 385,21 1511,69 6,66E+05 18,29 3,58 0,65 0,999 
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62. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési a IV. vizsgálati csoport esetében 

 

33. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke a IV. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - s8_1000_8x5 68,77 491,59 2302,66 1,42E+07 13,25 2,68 0,53 1,000 

ft - s8_1000_8x6 99,31 3,01E+05 2,31E+07 891,71 0,88 0,53 8,11 0,999 

ft - s8_1000_8x7 97,74 1,45E+10 2646,14 630,60 0,32 2,40 9,57 0,999 
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63. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési az V. vizsgálati csoport esetében 

 

34. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke az V. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - e4_1000_8x8 119,02 1,84E+12 8537,74 966,59 0,19 1,21 7,21 0,998 

ft - e4k_v0_1000_8x8 108,44 2,82E+16 804,05 7457,43 0,15 8,27 1,53 0,997 

ft - e4k_v1_1000_8x8 64,35 1848,32 493,05 3,57E+08 2,91 13,80 0,36 0,997 

ft - e4k_v2_1000_8x8 97,44 3,50E+17 3,21E+04 768,01 0,15 1,20 9,10 0,995 

ft - e4k_v3_1000_8x8 95,38 3,85E+10 6128,96 715,37 0,30 1,61 9,58 0,997 

ft - e4k_v4_1000_8x8 116,63 2965,95 7,19E+05 857,79 1,72 0,59 7,78 0,995 
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64. ábra: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség összefüggési a VI. vizsgálati csoport esetében 

 

35. táblázat: Fajlagos utazási idő – átlagos sebesség eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú 
függvény változóinak értéke a VI. vizsgálati csoport esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

ft - s8_1000_8x8 106,21 9,67E+08 1,63E+04 870,81 0,35 1,27 7,88 1,000 

ft - s8_egy_1000_nr_8x8 114,73 9,94E+05 1,41E+07 998,39 0,69 0,49 7,15 0,999 

ft - s8_egy_1000_mr_8x8 120,59 3,44E+06 3,44E+06 1139,19 0,57 0,57 6,64 0,999 

ft - s8_egy_1000_kr_8x8 37,44 2148,27 415,86 9,48E+07 3,01 18,59 0,41 0,999 
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3.2.7 H) ÁTLAGOS CSOMÓPONTI ÁTHALADÁSI IDŐVESZTESÉG KIJÁRATI 

CSOMÓPONTOK ESETÉBEN 

 

65. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében forgalomnagyság 
függvényében az I. vizsgálati csoport esetében 

 

 

66. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében forgalomnagyság 
függvényében a II. vizsgálati csoport esetében 
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67. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében 
forgalomnagyság függvényében a III. vizsgálati csoport esetében 

 

 

68. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében 
forgalomnagyság függvényében a IV. vizsgálati csoport esetében 
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69. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében forgalomnagyság 
függvényében az V. vizsgálati csoport esetében 

 

 

70. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében forgalomnagyság 
függvényében a VI. vizsgálati csoport esetében 
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4. FÜGGELÉK: TELEPÜLÉSRÉSZEK UTCAHÁLÓZATÁNAK 

MAKROSZKOPIKUS SZINTŰ FORGALMI VIZSGÁLATA – 

LAKÓTELEPEK UTCAHÁLÓZATÁNAK VIZSGÁLATA 

4.1 TERÜLETI MODELL 

A vizsgálat során a lakótelepek utcahálózatának kialakítását a Függelék 1.1 fejezetében 

leírtakkal azonos módon készítettem el. A makroszkópikus forgalmi vizsgálat érdekében az 

adatok további pontosításra kerültek, úgymint az utcahálózatok nyers rendelkezésre állását 

követően helyszíni bejárás és műholdfelvételek felhasználásának segítségével. E folyamat 

során az online térképi adatbázisban hiányzó utcaszakaszok az egyirányú utcák felmérésre 

és pótlásra kerültek. Közúti csomópontok egyértelműsítése megtörtént, továbbá felmérésre 

került a parkolóhelyek száma, kialakítása és használati módja a lakótelepeken alkalmazott 

forgalomcsillapítás felmérése mellett. Az adatok feldolgozását követően rendelkezésre állt 

mind az 5 budapesti lakótelep utcaszakaszaiból és csomópontjaiból álló utcahálózata, 

2016.10.31.-i állapot szerint.  

 

4.2 LAKÓTELEPEK UTCAHÁLÓZATÁNAK MAKROSZKÓPIKUS FORGALMI 

MODELLEL TÖRTÉNŐ ELEMZÉSE – EREDMÉNYEK 

A kutatás során budapesti lakótelepek utcahálózatainak forgalmi teljesítményét 

vizsgáltam a makroszkópikus forgalmi modell felhasználásával. A kutatás módszertanát a 

disszertáció 4.2.3 fejezete, az eredményeket annak 4.3.4 fejezete tartalmazza.  
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4.2.1 A) ÁTLAGOS UTAZÁSI IDŐ ALAKULÁSA FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 

71. ábra: Átlagos utazási idő - Forgalomnagyság összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

36. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

t - BMi 94,170 4,138 0,000 0,000 0,006 0,001 0,930 

t_2 - BMi 890,297 4,358 -1,38E+04 914,751 -0,001 0,000 0,999 

t - BMii 105,606 3,618 0,115 0,133 0,002 0,000 0,969 

t_2 - BMii 737,072 25,599 -1,54E+04 6284,004 -0,001 0,000 0,991 

t - GR 89,437 3,144 0,000 0,000 0,014 0,005 0,894 

t_2 - GR 1002,838 12,374 -1,12E+04 896,138 -0,001 0,000 0,999 

t - KD 76,137 1,634 0,273 0,110 0,002 0,000 0,989 

t_2 - KD 522,275 11,490 -4,61E+05 3,10E+05 -0,002 0,000 0,996 

t - PK 92,948 3,024 1,915 0,764 0,001 0,000 0,989 

t_2 - PK 840,982 15,177 -1,14E+04 1445,017 -0,001 0,000 0,999 
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4.2.2 B) ÁTLAGOS SEBESSÉG ALAKULÁSA A FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 

72. ábra: Átlagos sebesség - Forgalomnagyság összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

37. táblázat: Átlagos sebesség - Forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak 
értéke a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

Függvény neve 
y0 

érték  

y0 
standard  

hiba 

A 
érték  

A 
standard  

hiba 

R0 
érték  

R0 
standard  

hiba 

Korreláció 
R2  

v - BMi 29,497 1,321 -0,334 0,407 0,001 0,000 0,957 

v_2 - BMi 3,404 0,110 1,08E+06 6,53E+05 -0,004 0,000 0,995 

v - BMii 27,099 1,439 -1,525 0,934 0,001 0,000 0,981 

v_2 - BMii 5,570 0,067 1,66E+04 4,14E+03 -0,003 0,000 0,999 

v - GR 33,685 0,520 -1,690 0,382 0,001 0,000 0,998 

v_2 - GR 3,300 0,185 4,72E+05 1,77E+05 -0,005 0,000 0,997 

v - KD 26,679 0,359 -0,935 0,180 0,001 0,000 0,994 

v_2 - KD 4,847 0,108 5,18E+09 9,14E+09 -0,007 0,001 0,994 

v - PK 28,603 1,459 -2,965 1,117 0,000 0,000 0,989 

v_2 - PK 3,631 0,147 4,90E+04 3,13E+04 -0,002 0,000 0,995 
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4.2.3 C) HASZNÁLT UTCAHÁLÓZAT ARÁNYA A TELJES UTCAHÁLÓZATHOZ 

VISZONYÍTVA A FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 

73. ábra: Használt utcaszakaszok aránya a teljes utcahálózathoz viszonyítva a forgalomnagyság függvényében a vizsgált 
lakótelepi utcahálózatok esetében 

4.2.4 D), E) HASZNÁLT UTCASZAKASZOKON KIALAKULÓ TORLÓDÁS HOSSZA ÉS 

TORLÓDOTT ÉS A HASZNÁLT UTCASZAKASZOK ARÁNYA A 

FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 

74. ábra: Használt utcaszakaszokon kialakuló torlódás hossza, és torlódott és a használt utcaszakaszok aránya a 
forgalomnagyság függvényében a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében  
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4.2.5 F) HASZNÁLT UTCASZAKASZOK KAPACITÁSKIHASZNÁLTSÁGA A 

FORGALOMNAGYSÁG FÜGGVÉNYÉBEN 

 

75. ábra: Használt utcaszakaszok átlagos kapacitáskihasználtsága a forgalomnagyság függvényében a vizsgált 
lakótelepi utcahálózatok esetében 

 

4.2.6 G) FAJLAGOS UTAZÁSI IDŐ ALAKULÁSA AZ ÁTLAGOS SEBESSÉG 

FÜGGVÉNYÉBEN 

 

76. ábra: Fajlagos utazási idő - Átlagos sebesség összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 
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77. ábra: Fajlagos utazási idő - Átlagos sebesség összefüggései a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében, összesített 
eredmény 

 

38. táblázat: Átlagos utazási idő – forgalomnagyság eredményekre illesztett y=y0+A1e-x/t1+A2e-x/t2+A3e-x/t3 alakú függvény 
változóinak értéke a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 

Függvény neve 
y0 

érték 
A1 

érték 
A2 

érték 
A3 

érték 
t1 

érték 
t2 

érték 
t3 

érték 
Korreláció

R2 

fT - BMi 89,51 2566,60 912,45 7,07E+05 1,53 9,17 0,41 0,999 

fT - BMii 116,22 1,02E+04 1,03E+04 1247,34 1,35 1,35 6,63 1,000 

fT - GR 109,97 1,67E+13 1,64E+04 1247,62 0,11 0,77 6,79 0,999 

fT - KD 94,48 392,09 392,18 7406,49 9,67 9,66 1,48 0,997 

fT - PK -17,37 456,73 2182,64 6,19E+10 24,75 3,02 0,17 0,999 

fT - összes ltp, eset -2063,63 2284,15 1710,81 9,49E+04 694,01 4,89 0,49 0,978 
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4.2.7 H) ÁTLAGOS CSOMÓPONTI ÁTHALADÁSI IDŐVESZTESÉG KIJÁRATI 

CSOMÓPONTOK ESETÉBEN 

 

78. ábra: Átlagos csomóponti áthaladási időveszteség kijárati csomópontok (körforgalmak) esetében a 
forgalomnagyság függvényében a vizsgált lakótelepi utcahálózatok esetében 
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4.2.8 ÖSSZESÍTETT CSOMÓPONTI ÁTHALADÁSI IDŐVESZTESÉG EGY 

CSOMÓPONTRA VETÍTETT ÁTLAGOS ÉRTÉKE CSOMÓPONT TÍPUSONKÉNT 

 

 

79. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomóponttípusonként – 
Békásmegyer I. 

 

39. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke a Békásmegyer I. esetében 

Csomópont 
típusa 

y0 
érték  

y0 
standard 

hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba

R0 
érték  

R0 
standard 

hiba 

Korreláció 
R2 
 

Körforgalom -6,252 6,913 7,508 2,630 1,07E-03 1,08E-04 0,996 

 

40. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=a+bx alakú függvény változóinak értéke a Békásmegyer I. esetében 

Csomópont típusa 
a 

érték  
a 

standard hiba 
b 

érték  

b 
standard 

hiba

Korreláció 
R2 
 

Elsőbbségadás 
kötelező 

-0,531 0,188 0,005 8,39E-05 0,998 

Jobbkéz-szabály -1,335 0,473 0,003 2,11E-04 0,978 
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80. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomópont 
típusonként – Békásmegyer II. 

 

41. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke a Békásmegyer II. esetében 

Csomópont 
típusa 

y0 
érték  

y0 
standard 

hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba

R0 
érték  

R0 
standard 

hiba 

Korreláció 
R2 
 

Körforgalom -0,700 10,187 2,734 2,286 1,37E-03 2,70E-04 0,964 

 

42. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=a+bx alakú függvény változóinak értéke a Békásmegyer II. esetében 

Csomópont típusa 
a 

érték  
a 

standard hiba 
b 

érték  

b 
standard 

hiba

Korreláció 
R2 
 

Elsőbbségadás 
kötelező 

-3,787 1,008 0,022 4,85E-04 0,996 

Jobbkéz-szabály -4,561 2,102 0,007 1,01E-03 0,851 
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81. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomópont típusonként 
– Gazdagrét 

 

43. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke a Gazdagrét esetében 

Csomópont 
típusa 

y0 

érték  

y0 

standard 
hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba 

R0 

érték  

R0 

standard 
hiba 

Korreláció 
R2 
 

Körforgalom -6,588 15,157 10,519 4,429 1,71E-03 1,89E-04 0,993 

 

44. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=a+bx alakú függvény változóinak értéke a Gazdagrét esetében 

Csomópont típusa 
a 

érték  
a 

standard hiba 
b 

érték  

b 
standard 

hiba

Korreláció 
R2 
 

Elsőbbségadás 
kötelező 

-2,033 0,458 0,023 2,88E-04 0,999 

Jobbkéz-szabály -0,122 0,062 0,001 3,93E-05 0,980 
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82. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomópont 
típusonként – Kaszásdűlő 

 

45. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke a Kaszásdűlő esetében 

Csomópont 
típusa 

y0 

érték  

y0 

standard 
hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba

R0 

érték  

R0 

standard 
hiba 

Korreláció 
R2 
 

Körforgalom -28,533 5,959 26,005 4,170 6,62E-04 4,64E-05 0,996 

 

46. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=a+bx alakú függvény változóinak értéke a Kaszásdűlő esetében 

Csomópont típusa 
a 

érték  
a 

standard hiba 
b 

érték  

b 
standard 

hiba

Korreláció 
R2 
 

Elsőbbségadás 
kötelező 

-5,533 2,965 0,017 1,45E-03 0,893 

Jobbkéz-szabály -0,290 0,082 0,002 4,02E-05 0,995 
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83. ábra: Összesített csomóponti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos értéke csomópont típusonként 
– Pók utca 

 

47. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=y0+AeR0x alakú függvény változóinak értéke a Pók utca esetében 

Csomópont 
típusa 

y0 

érték  

y0 

standard 
hiba 

A 
érték  

A 
standard 

hiba

R0 

érték  

R0 

standard 
hiba 

Korreláció 
R2 
 

Körforgalom -36,204 19,826 35,418 12,473 6,02E-04 8,32E-05 0,989 

 

48. táblázat: Összesített csomópontonkénti áthaladási időveszteség egy csomópontra vetített átlagos eredményekre 
illesztett y=a+bx alakú függvény változóinak értéke a Pók utca esetében 

Csomópont típusa 
a 

érték  
a 

standard hiba 
b 

érték  

b 
standard 

hiba

Korreláció 
R2 
 

Elsőbbségadás 
kötelező 

-7,486 2,547 0,014 1,01E-03 0,953 

Jobbkéz-szabály -0,342 0,222 0,003 8,81E-05 0,993 

Körforgalom 62,338 37,308 0,072 7,38E-03 0,950 
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